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Pengantar

Manual yang Anda pegang saat ini merupakan 

penyempurnaan dari metode perancangan peraturan 

yang sudah dikembangkan selama kurang lebih sepuluh 

tahun oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK). Buku 

pertama disusun pada 2004; judulnya Merancang Peraturan untuk 

Transformasi Sosial. Buku itu diadaptasi dan diolah-ulang dari materi 

pelatihan “Legislative Drafting for Social Democratic Change” yang 

diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM serta USAID 

ELIPS II Project pada 2001 dengan pelatih utama Robert B. Seidman 

dan Ann Seidman. 

Manual kedua dibuat dengan judul 9 Jurus Merancang Peraturan 

untuk Perubahan; selesai disusun pada 2007. Manual itu 

mengkombinasikan gaya penuturan popular dan isi yang lebih 

sesuai dengan konteks Indonesia. 

Setelah itu, kami kerap mengalami proses belajar dan uji coba 

selama pelatihan serta asistensi perancangan. Maka itu, pada 

2010, disusunlah sebuah modul pelatihan perancangan yang 

sudah jauh berbeda dengan manual pertama. Modul itu berjudul 

Merancang Peraturan untuk Perubahan. Karena ditujukan untuk 

penggunaan langsung oleh para pelatih dan perancang peraturan, 

isinya cenderung memaparkan model panduan praktis, baik untuk 

merancang atau untuk menyebarluaskan metode. 

Sebenarnya, modul tersebut merupakan penyempurnaan dari sisi 

pendekatan dan isi. Dengan menggunakan pendekatan Appreciative 

Inquiry, modul itu menambah dua tahapan yang sebelumnya tidak 

eksplisit dilakukan. Jadi, modul itu pun mulai memperkenalkan 

metode yang disebut context-based legislative drafting. 
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Kemudian, seiring berjalannya waktu, modul tersebut butuh 

penyempurnaan lagi. Untuk menjawab tantangan dari ilmu 

pengetahuan, kami menyusun manual yang baru ini. Tak hanya itu, 

penyusunan manual ini juga dilakukan untuk mengiring momen 

pembentukan lembaga baru, yakni Indonesia Jentera School of Law 

(IJSL) oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 

Pembentuan IJSL merupakan strategi perluasan kerja pembaruan 

hukum yang sudah berbeda tantangannya sejak 10 tahun lalu. Jadi, 

IJSL didirikan untuk merespons kebutuhan pengembangan model 

pendidikan hukum yang mampu memberikan bekal dasar yang kuat 

bagi kreativitas dalam pembaruan hukum dan keterampilan praktis 

yang andal bagi para lulusannya. 

IJSL juga bermaksud mengembangkan budaya dan metode 

pendidikan yang menggairahkan. Proses belajar-mengajarnya pun 

dikembangkan sehingga akan menggetarkan nadi semangat para 

mahasiswanya sehingga menciptakan karya. Selain itu, salah satu 

keluaran yang juga menjadi tujuan IJSL adalah pengembangan 

materi pengetahuan yang diperoleh lewat perenungan, penelitian, 

forum-forum pengajaran dan diskusi, serta praktik jasa hukum. 

Manual ini merupakan salah satu wujud tujuan itu.

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Indonesia 

Jentera School of Law—di bawah Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan 

Indonesia—akan menjadi dua lembaga yang secara simultan bekerja 

sama. Kami memproduksi media dan ruang belajar yang kreatif bagi 

kalangan hukum maupun semua pihak yang memberi perhatian 

pada pembaruan hukum di Indonesia. Manual ini adalah salah satu 

bentuk komitmen kami agar pembaruan pengetahuan di ranah 

hukum terus-menerus diperkaya, diuji-coba, disesuaikan dengan 

konteksnya, dan disebarluaskan kepada kelompok-kelompok yang 

mau belajar dan berani untuk berubah demi Indonesia. 

IJSL
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Selama  ini, banyak orang cenderung menggunakan pendekatan 

normatif 1 untuk metode perancangan. Secara internal, kami 

melihat dan merasakan bahwa metode itu kurang memberikan 

panduan tentang penyusunan rancangan peraturan, mulai dari 

perumusan ide sampai penyusunan rincian norma aturan. Selain itu, 

langkah yang harus dilalui serta teknik yang dapat memperlancar 

proses itu pun masih kurang dijabarkan.

Setelah keresahan tersebut, akhirnya, naskah akademik mampu 

menghibur para perancang. Kehadiran naskah akademik      mencerminkan 

gagasan perancang secara runut serta mengandung argumentasi yang 

kokoh. Rancangan peraturan menjadi mudah dipahami. Jadi, peraturan 

itu dapat dijalankan oleh orang awam sekalipun. 

Hal tersebut memang merupakan karakter dasar dari pendekatan 

normatif. Merancang peraturan dipercaya merupakan proses translasi 

bahasa; mengubah ide pemegang kuasa menjadi bahasa normatif. 

Dengan demikian, tugas utama perancang adalah memahami maksud 

dari ide pengambil kebijakan dan menuangkannya dalam rincian norma. 

Pendekatan Baru dalam Perancangan 

Peraturan

Draftology

1 Lihat Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, 2001.
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Tak hanya itu, penuangan ide tersebut pun harus berdasarkan norma 

yang lebih tinggi dan juga selaras dengan norma setingkat dan terkait. 

Jadi, keterampilan utama perancang, yaitu: 1)pemahaman atas isi 

berbagai peraturan, termasuk konstitusi; 2)keterampilan menyusun 

kalimat peraturan yang tepat; dan 3)keterampilan menempatkan 

susunan norma secara baik. 

Keterampilan yang sangat bersandar pada proses ‘jam terbang’ 

tersebut menjadikan kompetensi perancang sulit dibentuk dan tidak 

mudah untuk diukur secara objektif. Akhirnya, keterampilan itu juga 

menjadi sulit dipelajari secara sistematis. Krisis utama dari pendekatan 

itu adalah ketergantungan perancangan terhadap pengalaman 

perancang; bukan terhadap metode serta tekniknya. 

Lalu, mari kita melihatnya dari sudut pandang berbeda. Secara 

eksternal, kata kuncinya adalah perubahan. Pertama, perubahan 

politik di Indonesia membuat sadar bahwa pendekatan normatif 

tidak memadai lagi. Perubahan itu cenderung menyasar undang-

undang penting yang menyangga sistem sosial politik yang selama 

ini mendukung rezim Orde Baru, termasuk konstitusi Republik 

1945. Padahal, pendekatan normatif dalam perancangan peraturan 

bersandar pada Undang-Undang yang ada. Sementara itu, politik 

perundang-undangan menuntut untuk mengganti Undang-Undang 

itu. Jadi, pendekatan itu otomatis menjadi lumpuh. 

Kedua, perubahan yang juga amat terasa adalah perubahan pola 

kehidupan sosial. Pola kehidupan itu semakin cepat di segala lapangan 

sebagai kelanjutan dari perubahan politik dan ekonomi. Perubahan 

dengan percepatan yang luar biasa itu semakin membuat pola-

pola lama yang dulu mampu menjawab kebutuhan zaman menjadi 

gagap dan tertatih-tatih mengejarnya. Pendekatan normatif yang 

mengandalkan perintah dari atas tak lagi sanggup bersaing dengan 

gerak dan hingar-bingar kehidupan di lapangan sosial-ekonomi 

khalayak ramai. Dengan demikian, diperlukan sebuah metode 

yang mampu menangkap, merekam, mempelajari, memahami, dan 

menyiasati keadaan tersebut secara strategis. 
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Untuk menjawab tantangan tersebut, kita perlu menghilangkan 

beberapa asumsi dasar yang melekat pada citra dan watak 

peraturan. Asumsi pertama, hukum adalah produk politik. 

Kedua, fungsi hukum adalah membatasi atau memberi penderitaan. 

Ketiga, peran perancang hanya sebagai pengolah kalimat semata. 

Keempat, merancang peraturan hanya mengandalkan logika linier. Mari 

kita bedah setiap asumsi itu. 

Hukum adalah produk politik. Pernyataan itu dalam batas tertentu 

merupakan respons terhadap asumsi klasik bahwa hukum itu netral. 

Bila dipahami secara makro, politik adalah segala kegiatan individu 

maupun kelompok yang tertuju pada kebajikan publik. Namun, nilai 

kebajikan pada setiap kelompok dalam tatanan kemasyarakatan di 

suatu ruang dan waktu tentu saja berbeda. Maka itu, pergulatan meraih 

kebajikan publik selalu diwarnai dengan kontes kepentingan dan 

perjuangan ide-ide tiap kelompok itu dalam jangka panjang. 

Akibat perubahan terus-menerus yang terjadi dalam masyarakat, 

hukum menjadi produk politik. Yang bertanding untuk membentuknya 

hanyalah kelompok-kelompok yang secara resmi duduk dalam posisi-

posisi kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum 

menjadi sekadar proses tawar-menawar kepentingan. 

Jadi, proses perancangan peraturan menjadi proses pasif dan 

signifikan; hanya sekadar pelayan kepentingan para elit. Pandangan 

yang reduksionis itu lantas menjadi bias dan tidak lagi memadai dalam 

diskursus kebijakan publik, khususnya saat ingin menemukan metode 

yang lebih sistematis dan berdaya guna dalam pembentukan peraturan. 

Tinggalkan Asumsi Usang

Memegang teguh pendekatan lama memang terasa lebih mudah 

dan aman. Namun, jika kita siap menyongsong tantangan dan 

percaya bahwa peraturan masih punya daya dan pengaruh serius 

dalam kehidupan bermasyarakat, mencari pendekatan baru adalah 

keniscayaan. Syarat dasar dari mencari pendekatan baru itu adalah 

berpikir berbeda. 



4

Usulannya adalah mengganti pernyataan tersebut. Seharusnya, hukum 

adalah produk sosial. Dalam pernyataan itu, proses pembentukan 

peraturan dilihat sebagai arena yang lebih luas dan tidak serta-

merta elitis-formal. Dalam kenyataannya, memang itu yang terjadi. 

Gagasan dan perjuangan kepentingan tidak terisolisasi di ruang beku 

parlemen, pengadilan, dan birokrasi semata. Namun, sebaliknya, 

proses pembentukan peraturan tersebar dan bergulat di ruang 

kemasyarakatan lain. 

Bahkan, dalam banyak situasi, nilai dan gagasan perubahan muncul 

dari ruang nonnegara, seperti lembaga agama dan lembaga 

pendidikan. Tak jarang, hukum yang dipraktikkan sehari-hari oleh 

anggota masyarakat tidak perlu melewati proses formal. Praktik itu 

menjadi konvensi yang ditaati sepenuhnya, seperti hukum adat dan 

hukum agama. 

Bagi penganut formalisme, hal tersebut bukanlah hukum. Akan tetapi, 

tak bisa disangkal, segala norma yang berlaku dan berpengaruh pada 

tindak-tanduk apapun perlu diperlakukan serius sebagai medium 

interaksi antarkelompok-sosial. Dengan begitu, sebagai sebuah produk 

sosial, sesungguhnya pembentukan hukum tidak lagi bersifat deduktif 

atau sekadar perintah dari atas. Pembentukan hukum menjadi proses 

dialektis dalam ruang-ruang sosial, termasuk ruang parlemen dan 

ruang pengambil kebijakan lain. 

Dengan melihat proses pembentukan peraturan sebagai produk sosial, 

kita juga akan lebih melihat proses pembentukan di ruang formal 

sebagai kegiatan sosial yang lebih dari proses tawar-menawar politik 

semata. Dengan cara pandang itu, metode, teknik, serta mekanisme 

pembentukan peraturan menemukan fungsinya.

Beralih pada asumsi kedua, yaitu fungsi hukum yang utama adalah 

membatasi atau memberikan penderitaan. Asumsi itu menancap 

kuat sekali dalam benak banyak pihak, termasuk para pembentuk 

dan penegak hukum. Hukum diperlakukan sebagai pagar atau cemeti 

agar orang tidak melakukan sesuatu atau kemudian jera melakukan 

tindakan itu. Begitulah pandangan reduksionis yang amat negatif 

tentang fungsi hukum dalam kehidupan sosial. 
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Yang lebih mengerikan, pandangan tersebut makin hari makin dominan 

dalam pembentukan hukum. Sekali kita bicara tentang pembentukan 

peraturan, pertama yang muncul adalah besar sanksi pidana yang 

harus dijatuhkan kepada pelanggarnya. Kami percaya bahwa asumsi 

itu bukan saja hanya menyentuh sebagian sisi dari hukum, tetapi 

bahkan membuntukan proses kreatif dari pembentukan hukum. 

Asumsi tersebut sebetulnya dilandasi satu pandangan yang percaya 

bahwa secara alamiah, manusia adalah serigala bagi manusia 

lain. Pandangan Hobbesian itu memperlakukan manusia modern 

sekadar makhluk yang berisi kepentingan dan selalu bersaing untuk 

mendapatkannya, meskipun harus menyakiti atau bahkan membunuh 

manusia lain. 

Pada kenyataannya, dalam 

masyarakat, manusia 

tidak hanya bersaing, 

tetapi juga saling bekerja 

sama, saling menolong, 

saling berempati, bahkan 

sampai bisa mengorbankan 

kepentingannya sendiri 

untuk manusia yang lain. 

Bukti yang paling ampuh 

adalah sampai sekarang, 

masyarakat manusia masih 

ada dan belum punah. Dalam 

sejarah pun, sesungguhnya, 

hukum tidak selalu 

membatasi atau memberikan 

penderitaan, tetapi juga 

membebaskan dan 

mendorong interaksi yang 

lebih sehat antarindividu 

dalam masyarakat. 
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Contohnya adalah hukum pertama. Dipercaya, hukum pertama 

yang berhasil dibentuk oleh masyarakat manusia yang bersifat 

memampukan adalah tata bahasa. Dengan tata bahasa, anggota 

kelompok mampu berinteraksi lebih intensif dan bekerja sama.2   Oleh 

karenanya, kami lebih menganut perkataan Hodgson, “regulation is 

not always the antithesis of freedom; it can be its ally.3” Peraturan tidak 

selalu menjadi lawan dari kebebasan; ia bisa menjadi sekutunya.     

Lalu, asumsi ketiga yaitu peran perancang hanyalah pengolah kalimat 

belaka. Asumsi tersebut dilatari kuat oleh pembentukan peraturan 

pada waktu dan ruang tertentu. Di Indonesia, khususnya pada masa 

Orde Baru, di bawah bendera ideologi pembangunan, pembentukan 

peraturan sangat bersifat teknokratik-politis. Yang menjadi sumber dari 

isi peraturan adalah ide-ide yang dikuasai para pengambil kebijakan 

yang terpusat di sekeliling presiden. Pengetahuan-pengetahuan lain 

yang berbeda dengannya diabaikan. 

Jadi, pembentukan peraturan menjadi proses yang sentralistik-

hierarkial dan sangat elitis. Sekali kebijakan sudah ditetapkan, siapa 

pun harus mengikutinya. Proses pembentukan peraturan—di parlemen 

sekalipun—sekadar memastikan bahwa translasi ide yang dimiliki ke 

dalam norma-norma aturan tidak menyimpang. Tak heran, parlemen 

pada masa Orde Baru disebut sebagai tukang stempel belaka. Peran 

perancang juga tidak jauh berbeda. Mereka saat itu hanya dianggap 

tukang otak-atik kalimat peraturan tanpa perlu pengetahuan lain yang 

diperlukan untuk memastikan efektivitas peraturan dalam masyarakat. 

Dalam kondisi sekarang, ketika ide dan pengetahuan lama menjadi 

usang dan bisa dihilangkan oleh banyak pihak, para pengambil 

kebijakan resmi tidak bisa lagi memonopoli ide kebijakan. Peran 

perancang—sebagai dapur pengolahan peraturan—dituntut menjadi 

lebih dari sekadar pengolah kalimat peraturan. Mereka diharapkan 

menyediakan berbagai argumentasi yang kokoh untuk menjadi 

2 Geoffrey M. Hogdson, “What Are Institutions?”, Journal of Economic Issues, Vol XL, No. 1, 

March 2006, hlm. 2.

3 Ibid.
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pertimbangan para pengambil kebijakan dan para pemangku 

kepentingan dalam masyarakat. 

Kewajiban menyiapkan naskah akademik dalam penyusunan undang-

undang adalah salah satu bukti bahwa proses pembentukan kebijakan 

publik sudah melampaui otak-atik kalimat peraturan. Dengan begitu, 

para perancang dipaksa memahami isu-isu kemasyarakatan yang 

lebih luas, serta menguasai—paling tidak secara terbatas—konsep 

dalam ilmu sosial, ekonomi, ekologi, teknik, dan lain sebagainya.

Kemudian, asumsi lama yang terakhir adalah merancang peraturan 

hanya mengandalkan logika linier. Dalam situasi kemasyarakatan 

yang semakin kompleks dan bergerak cepat, keyakinan lama bahwa 

perubahan masyarakat berjalan linier dapat diprediksi. Oleh karenanya, 

asumsi lama itu sudah semakin diragukan. Salah satu bukti nyata yang 

paling kuat adalah kegagalan Orde Baru mengendalikan arah evolusi 

masyarakat Indonesia, walaupun dengan represi keras sekali pun. 

Hubungan sosial kemasyarakatan adalah sesuatu yang berjaringan 

secara kompleks dan berjalan secara acak (chaotic). Hal itu terjadi 

terutama karena faktor-faktor pokok yang melandasi bekerjanya 

masyarakat. Bukan hanya individu-individu, tetapi hal itu didasari pula 

oleh faktor nonmanusia, seperti birokrasi, modal, teknologi, informasi, 

dan ideologi. Semua faktor itu tidak dideterminasi oleh individu, tetapi 

lebih sering bersifat saling mempengaruhi, terlebih ketika negara-

bangsa bukan lagi aktor utama yang mempengaruhi gerak kehidupan 

sehari-hari dalam masyarakat. 

Kehidupan sosial, politik, dan ekonomi menjadi arena terbuka, baik 

yang bersifat mikro lokal maupun makro global. Dalam kondisi itu, 

pembentukan peraturan mau tidak mau dilihat sebagai mekanisme 

intervensi bersifat strategis yang bersaing dengan berbagai medium 

pengaruh yang lain, seperti pasar, media massa, dan organisasi 

sosial. Peraturan yang efektif tidak bisa lagi hanya mengandalkan 

represi, tetapi lebih jauh mendorong tindakan yang memang diyakini 

sepenuhnya. Jadi, dengan sukarela bahkan senang hati ditaati oleh 

sasarannya. 
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Ada dua metode yang lazim digunakan dalam perancangan peraturan 

perundang-undangan. Metode pertama adalah ends means (tujuan 

sarana). Dalam metode itu, peraturan dibuat dengan mengikuti visi 

dari penguasa. Penguasa (pemerintah) terlebih dahulu menentukan 

tujuan yang ingin dicapai, kemudian dicari caranya melalui peraturan 

perundang-undangan. 

Metode kedua disebut dengan incremental, yang berarti setahap demi 

setahap atau perlahan. Perubahan yang cepat dan besar hanya akan 

menambah biaya sosial dan ekonomi yang luar biasa. Metode itu juga 

menetapkan tujuan pada awalnya, kemudian disusun langkah-langkah 

yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu. 

Peraturan dibuat karena ada suatu institusi atau perilaku berulang 

yang dianggap bermasalah. Peraturan dapat menjadi lebih efektif 

jika hanya ditempatkan sebagai alat yang mengatur dan menertibkan 

masyarakat serta menempatkan pemecahan masalah sosial sebagai 

tujuan. Dalam hal itu, metode perancangan peraturan yang dibutuhkan 

adalah Metode Pemecahan Masalah. 

Metode Ends Means dan Incrementalism

Metode Pemecahan Masalah

Dengan begitu, kekuatan dan efektivitas peraturan sangat ditentukan 

oleh kemampuannya membaca situasi sosial secara tepat, memahami 

faktor-faktor yang menentukan tindakan orang, menggugah emosi dan 

kepercayaan subjek peraturan, juga menyajikan tujuan yang diinginkan 

secara jelas. Membentuk peraturan lebih cocok diperlakukan sebagai 

seni daripada kerja mekanis. Imajinasi dibutuhkan, bukan sekadar 

logika linier. 

Untuk menemukan metode baru, sebelumnya perlu diperiksa 

metode-metode pembentukan peraturan yang sudah 

dikembangkan dalam proses pembentukan peraturan. Dalam 

buku Legislative Drafting for Social-Democratic Change, Robert B. 

Seidman, Ann B. Seidman, dan Nalin Abeysekere memaparkan tiga 

metode perancangan peraturan yang dikembangkan di berbagai 

belahan dunia ini.

Mengenal Metode Perancangan Peraturan 
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Sebagai contoh, kita ambil kasus korupsi. Dengan Metode Pemecahan 

Masalah, perancang tidak sekadar mengatur penanganan korupsi dan 

sanksi hukum yang berat. Namun, perancang juga memikirkan lebih 

lanjut berbagai cara agar korupsi sebagai institusi bermasalah dapat 

dipecahkan.

Karena hukum dianggap dapat mengubah perilaku, harus ditelaah 

lebih jauh penyebab perilaku yang dianggap bermasalah. Perancang 

harus memikirkan jalan keluar untuk menghilangkan perilaku korup 

agar institusi masalah itu dipecahkan. 

Langkah-langkah dalam metode pemecahan sosial, yaitu:

1.     menemukan masalah sosial;

2.     mencari penyebab perilaku bermasalah; dan

3.    mencari solusi.

Bila disusun dalam sebuah skema dengan dua sumbu: visi (vertikal) 

dan bukti empirik (horisontal), posisi metode masing-masing akan 

menjadi seperti berikut.

Strong

Weak BUKTI-BUKTI (EVIDENCE)

V
IS

I

Strong

ENDS-MEANS

INCREMENTALISM PROBLEM-SOLVING

Dalam gambar tersebut, ada ruang kosong yang masih tersisa, yaitu 

posisi kanan atas. Di situlah ada kemungkinan untuk diisi dengan 

metode yang kuat visi dan juga kuat bukti empirisnya. Pendekatan 

apa yang bisa menjawab ruang kosong itu? 
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Terbersitlah sebuah pendekatan yang pada awalnya dikembangkan 

di ranah psikologi, yakni appreciative inquiry atau pemeriksaan 

apresiatif. Awalnya, pendekatan itu dimaksudkan mencari alternatif 

dari pendekatan psikologi yang berfokus pada masalah (problem-
solving). Dalam pendekatan itu, individu—yang oleh ilmuwan dan 

praktisi psikologi lebih sering diperlakukan sebagai makhluk yang 

bermasalah—dilihat dan diperlakukan sebagai individu yang punya 

kemampuan untuk bertahan hidup dan berhasil mencapai keberhasilan 

positif (walaupun kecil) dalam hidupnya. 

Dengan berfokus pada keberhasilan, kita bisa mempelajari faktor atau 

kekuatan yang bekerja dalam individu yang membantunya mengatasi 

berbagai tantangan dalam hidup. Jadi, karena hal itu sudah tersedia 

dan bekerja, faktor-faktor itu relatif dapat direplikasi untuk mendorong 

tindakan individual yang lebih berhasil lagi. 

Ketika psikologi dilihat sebagai intervensi strategis yang bertumpu 

pada inisiatif dan kekuatan subjek, diharapkan efek positif yang 

nyata dan cepat akan lebih mudah bekerja. Tak heran, pendekatan 

itu disebut sebagai psikologi positif. Rute proses kerja yang diajukan 

oleh pendekatan pemeriksaan apresiatif ini bisa disingkat dengan 

akronim 4D, yakni: Discovery (Menggali Kekuatan), lalu Dream 

(Menggambarkan Visi), kemudian Design (Menyusun Kerangka Kerja), 

dan terakhir Destiny (Memastikan Langkah-langkah Kongkret).4  

Ranah pembentukan peraturan—sebagaimana telah dipaparkan 

di atas—didominasi pendekatan negatif. Kecuali dalam melihat 

pelaku usaha dan pasar5, hukum memperlakukan sasaran hukum 

pada umumnya sebagai aktor sosial bermasalah yang hanya dapat 

didisiplinkan dengan ancaman penderitaan dan atau insentif yang 

menggiurkan. Seolah-olah, individu dan kelompok sosial hanyalah 

makhluk yang senantiasa berhitung untung-rugi dalam kegiatan 

sehari-harinya. Padahal, dalam interaksi sehari-hari, kita menjalin 

persahabatan, membantu orang tua atau kerabat dekat, mengasuh 

Context Based Method

4 Penjelasan lebih rinci mengenai 4D lihat Cooperider, Whitney, Stavros, Appreciative 

Inquiry Handbook for Leader of Change, 2nd Edition, Crown Custom Publishing Inc., 2008.

5 Apresiasi buta terhadap pelaku usaha dan pasar merupakan kelanjutan dari 

pandangan ilmu ekonomi yang berorientasi pada pasar sebagai pusat segala kehidupan 

kemasyarakatan. 
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anak, menonton drama, mendukung tim sepak bola nasional di arena 

kompetisi piala dunia sulit ditempatkan sebagai aktivitas yang semata-

mata berorientasi pada untung-rugi. 

Dengan mengabaikan sisi lain yang sangat penting itu, proses kreatif—

yang pada intinya sangat dibutuhkan dalam proses perancangan 

peraturan—terbentur tembok tinggi. Akhirnya, proses itu hanya 

berputar-putar dan jatuh pada jalan keluar lama yang sudah semakin 

merosot daya dorongnya. Padahal, tujuan pembentukan peraturan 

adalah mendorong tindakan baru yang diharapkan mengubah 

tindakan sosial yang dianggap tak layak dipertahankan lagi. 

Dengan pendekatan pemeriksaan apresiatif, kita bisa membangun 

metode untuk mengisi ruang kosong yang selama ini belum disentuh. 

Melalui kombinasi kekuatan visi yang ada dalam metode Ends-Means 
dan kekuatan memetakan situasi empiris dalam metode Problem-
Solving, kita mendapatkan metode 5D, yakni: Define (Memetakan Isu), 

Discover (Menggali Kekuatan), Dream (Menentukan Visi Peraturan), 

Design (Merancang Kerangka Rancangan Peraturan), dan terakhir 

Detail (Menyusun Rincian Norma Peraturan). 

Strong

Weak BUKTI-BUKTI (EVIDENCE)

V
IS

I

Strong

ENDS-MEANS

INCREMENTALISM

CONTEXT-BASED

PROBLEM-SOLVING
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Dalam langkah Define, ada dua langkah yang dilakukan. 

Pertama, menggambarkan fenomena sosial yang menjadi 

perhatian perancang. Kedua, menganalisis dan memahami 

sebab-sebab yang mendorong terjadinya fenomena sosial itu. Hasil 

utama dari langkah Define adalah pemahaman yang mendalam 

mengenai isu utama. 

Pada langkah Discovery, juga ada dua langkah yang bisa dilakukan, 

yakni mengidentifikasi hal-hal positif dalam situasi sosial yang menjadi 

perhatian dalam langkah pertama. Lalu, perancang menggali faktor-

faktor yang mempengaruhi munculnya hal-hal positif itu, termasuk 

modal ekonomi, sosial, dan politik yang mewadahinya. 

Pada langkah Dream, yang dilakukan oleh perancang adalah 

mendiskusikan dan menggambarkan situasi baru yang dicita-citakan. 

Kemudian, perancang menyusun elemen-elemen yang menjadi 

penentu tercapainya cita-cita tersebut. 

Pada langkah Design, perancang memilih elemen sukses yang menjadi 

tujuan dari rancangan peraturan yang hendak dibuat. Selain itu, 

ditentukan pula faktor-faktor yang mendorong tindakan sosial baru 

yang mengarah pada tujuan itu. 

Pada langkah Detail, perancang menyusun rincian norma-norma 

yang mengkerangkai tindakan-tindakan baru tersebut. Kemudian, 

merancang sistematika yang memudahkan penerapan peraturan itu 

di lapangan.

Alur Context Based Method
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Metode 5D tersebut kami namakan context-based method atau nama 

populernya Draftology. Dengan metode itu, kami menawarkan proses 

perancangan peraturan yang lebih sistematis dan mempertimbangkan 

segala aspek sosial yang penting dalam menyusun intervensi strategis. 

Jadi, pembentukan peraturan diharapkan menjadi lebih efektif.
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Define

Seperti diuraikan sebelumnya, Draftology dipercaya merupakan 

salah satu metode perancangan yang dapat menjadikan hukum 

sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial. 

Hukum dapat dijadikan alat oleh penguasa untuk mewujudkan 

perubahan sosial. Perubahan sosial yang diharapkan dapat terjadi 

hanya bila hukum ditujukan kepada sasaran yang tepat, yaitu perubahan 

institusi. Pengertian institusi di sini adalah seperangkat perilaku 

berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara terus-

menerus. Pemahaman mengenai institusi merupakan pengetahuan 

dasar dalam mempelajari dan memahami perilaku tertentu yang 

dilakukan seseorang di depan hukum. Untuk memudahkan kita, mari 

lihat piramida berikut.

Piramida Masalah Sosial

Sasaran

Pengaturan

Fenomena 
Sosial

Institusi

Akar Masalah
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Kita akan menguliti piramida tersebut pada bagian ini. Bagian yang 

berada di puncak piramida sosial—yaitu gejala—menjadi penting 

untuk dijabarkan. Kemudian, institusi yang berada di bagian tengah 

tak kalah penting. Institusi itu menjadi sasaran peraturan yang akan 

dibuat. Lalu, kita cari akarnya untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas tentang kejadian dalam situasi sosial yang dimaksud. Ketiga hal 

dalam piramida itulah yang akan diselesaikan melalui peraturan yang 

akan dirancang.

Tentu saja, perubahan itu bukan sesuatu yang cepat didapat. Ada 

beberapa langkah yang perlu dilalui. Pada bagian ini, kita membahas 

langkah pertama, yaitu Define. Di sinilah kita perlu menentukan situasi 

sosial hingga mencari akarnya. 

Sebelumnya, kita perlu tahu definisi situasi sosial. Situasi 

sosial adalah satu set perilaku berulang yang memberikan 
dampak signifikan bagi manusia dan lingkungan fisik. Itulah 

yang menjadi ruang lingkup sebagai dasar perancangan peraturan.

Ada beberapa pertanyaan kunci yang dapat membantu kita 

mengindentifikasi situasi sosial.

1. Apakah situasi itu punya dampak yang bisa dirasakan? 

2. Apakah situasi itu terjadi berulang-ulang atau sekali saja?

3.  Apakah situasi itu dibentuk oleh perilaku majemuk atau satu     

perilaku tunggal?

Bila jawaban ketiga pertanyaan tersebut menunjukkan serangkaian 

perilaku berulang, barulah kita bisa menamakannya situasi sosial. 

Namun, dalam mengidentifikasinya, perancang harus jeli dan 

menganalisisnya secara empiris.

Untuk membantu kita dalam menjawab tiga pertanyaan di atas, ada 

tiga langkah yang dapat kita lakukan.

Menentukan Situasi Sosial
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Untuk membuktikan dampak situasi sosial, kita perlu menilik gejalanya. 

Dalam hal itu, gejala adalah hal-hal nyata yang dapat dilihat dan 

dirasakan. Hal itu dapat dijelaskan melalui analogi penyakit. Ketika 

sakit, kita datang ke dokter dan menceritakan gejala-gejala yang kita 

alami, seperti demam, tekanan darah rendah, dan pusing. Kemudian, 

dokter mengumpulkan gejala itu dan mendiagnosis penyakit yang 

diderita. 

Mari kita ambil contoh kasus. Berkurangnya jumlah kawasan hutan 

di Indonesia dapat kita identifikasi dari beberapa gejala yang 

ada. Misalnya, gejala dapat dilihat dari jumlah pemberian izin 

pertambangan di kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

Indonesia. Gejala lain adalah banyaknya kasus penebangan hutan 

secara liar. Kemudian, banyaknya pembukaan lahan perkebunan—

baik kelapa sawit, cokelat, ataupun karet—yang mensyaratkan adanya 

pembukaan kawasan hutan merupakan gejala lain.

Melihat Gejala Situasi Sosial 

Pemaparan tentang gejala 

tersebut penting untuk 

meyakinkan pemerintah, 

lembaga perwakilan, 

serta masyarakat untuk 

mengambil kebijakan. 

Mereka perlu mengetahui 

bahwa peraturan yang 

disusun memang dibutuhkan 

untuk memecahkan situasi 

sosial. Di sini, perancang 

harus menunjukkan gejala 

berdasarkan fakta ilmiah. 

Pemberitaan media, hasil 

penelitian, data statistik, 

dan kajian peraturan dapat 

digunakan untuk meyakinkan 

bahwa gejala itu diajukan 

sesuai dengan data yang 

ada. Perancang juga harus 

dapat menjelaskan secara 

logis bahwa gejala-gejala itu 

mengarah pada situasi sosial 

tertentu. 
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Kita membuktikan situasi sosial dengan melihat gejala dan 

membuktikan bahwa gejala itu mempunyai dampak terhadap 

masyarakat. Kita sebaiknya melihat gejala-gejala itu memberikan 

pengaruh apa kepada masyarakat. 

Menyambung contoh di atas, ketika sakit, dampak yang terjadi 

adalah ketidakhadiran kita di kantor ataupun ketidakmampuan untuk  

melakukan aktivitas sehari-hari. Dampak lainnya yakni keluarnya uang 

untuk membeli obat dan membayar jasa dokter yang telah memeriksa. 

Jika mengambil contoh kasus kekerasan berbasis agama, dampak 

yang ditimbulkan adalah rasa tidak aman di lingkungan sekitar.

Penjabaran tentang dampak situasi sosial memegang peranan penting 

dalam meyakinkan pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan. 

Mereka perlu mengetahui keadaan yang terjadi akibat gejala-gejala 

situasi sosial yang telah disebutkan sebelumnya. 

Di samping pemahaman soal institusi, kita perlu mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tertentu di depan 

hukum. Pada dasarnya, perilaku seorang di depan hukum dipengaruhi 

oleh tiga hal, yaitu lembaga pembuat UU, lembaga penegak hukum, 

dan si pengemban peran sendiri (orang yang diatur oleh hukum 

tersebut).

Membuktikan Dampak Situasi Sosial 

Menunjukkan Aktor dan Perilaku 
yang Turut Menimbulkan Situasi Sosial
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Tahap selanjutnya dalam Define adalah menemukan penyebab 

perilaku tersebut. Peraturan dinilai berhasil bila mampu 

mengubah atau menghilangkan berbagai penyebab perilaku 

bermasalah. Artinya, penyebab terjadinya perilaku bermasalah perlu 

diketahui agar dapat menyusun visi dan elemen sukses.

Yang perlu diingat dalam mencari penyebab perilaku bermasalah 

tersebut adalah “satu perilaku bermasalah selalu ditimbulkan oleh 

banyak penyebab”.

Karena peraturan hanya dapat mengatur perilaku, diperlukan 

pembuktian tentang perilaku dan aktornya (whose and what 

behaviour) yang menimbulkan situasi sosial. 

Ada dua aktor yang perilakunya perlu kita identifikasi.

1. Pengemban peran (role occupant)

Pengemban peran adalah pihak-pihak (individu, organisasi, 

kelompok individu) yang perilakunya turut berperan dalam 

menimbulkan situasi sosial.  

2. Pelaksana peraturan (implementing agent)

Pelaksana peraturan adalah pihak yang diberi kewenangan 

oleh peraturan untuk memastikan pengemban peran 

berperilaku sesuai peraturan. 

Sebagai contoh, dalam pembakaran tempat-tempat ibadah, 

pengemban peran yang dimaksud adalah masyarakat yang melakukan 

pembakaran. Sementara itu, pelaksana peraturannya adalah 

Kementerian Agama dan kepolisian. 

Perilaku Kementerian Agama yang dimaksud adalah tidak menjadi 

mediator antarpemeluk agama. Lalu, perilaku kepolisian adalah 

membiarkan pembakaran terjadi dan tidak mencegah terjadinya 

pembakaran itu.

Menggali Akarnya
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Dalam menemukan perilaku bermasalah, kita perlu merumuskan 

dugaan yang menjadi penyebab perilaku itu berdasarkan fakta-fakta 

empiris yang ada. Berbagai prakiraan itu harus dibuktikan oleh fakta 

empiris dan dijelaskan secara logis dalam hubungan sebab-akibat.

Mari kita perhatikan contoh kasus berikut. Seseorang tidak 

menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. 

Kalau kita coba menyusun dugaan tentang alasan dia berperilaku 

demikian, ada beberapa hal yang bisa didapatkan, antara lain:

•	 ia	lupa	membawa	helm;

•	 ia	tidak	mempunyai	uang	untuk	membeli	helm;

•	 ia	 sengaja	 tidak	 memakai	 helm	 karena	 di	 jalan	 itu	

biasanya tidak ada polisi; atau

•	 ia	 tidak	 tahu	 bahwa	 harus	 menggunakan	 helm	 bila	

mengendarai motor.

Untuk membantu menemukan berbagai penyebab dari perilaku 

bermasalah tersebut, diperkenalkanlah agenda ROCCIPI. Alat itu 

disusun melalui proses panjang oleh tiga orang pakar perancangan 

peraturan, yaitu Robert B. Seidman, Ann Seidman, dan Nalin 

Abeysekere dari Boston University. 
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ROCCIPI yang dimaksud merupakan singkatan dari tujuh hal berikut.

Rule (Peraturan)

Opportunity (Peluang/Kesempatan)

Capacity (Kemampuan)

Communication (Komunikasi)

Interest (Kepentingan)

Process (Proses)

Ideology (Nilai dan Sikap)

Ketujuh kategori tersebut bukan suatu urutan prioritas, tetapi hanya 

alat bantu untuk mempermudah kita untuk mengingat. Tidak harus 

semua kategori terpenuhi. Bisa jadi, penyebab perilaku hanya kategori 

ROCC karena tidak ada penyebab dalam kategori IPI. Kategori-

kategori dalam urutan itu pun mungkin saja belum lengkap. ROCCIPI 

terbuka untuk ditambahkan dengan kategori baru. 
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Mari kita telaah satu per satu ROCCIPI tersebut.

Rule (Peraturan)
Setiap aktor pasti punya keinginan berperilaku sesuai peraturan. Sebab, 

ketika tidak sesuai peraturan, perilakunya bisa dinilai bermasalah. Oleh 

karena itu, dia bisa dikenakan sanksi atau mendapat akibat hukum yang 

lain. Aktor juga tidak cuma berhadapan dengan satu peraturan. Sering 

kali, ia berhadapan dengan banyak aturan yang mungkin tumpang 

tindih satu sama lain. Berbagai peraturan yang ada juga mungkin tidak 

terlalu jelas. 

Keinginan aktor (pengemban peran dan lembaga pelaksana) untuk 

berperilaku sesuai peraturan tak selamanya mulus. Ganjalannya bisa 

datang dari peraturan itu sendiri. Peraturan yang seharusnya jadi acuan 

berperilaku justru dapat menyebabkan munculnya perilaku bermasalah. 

Ada tiga kelemahan peraturan yang melahirkan perilaku bermasalah. 

Apa sajakah?

•	 Bahasa	 yang	 digunakan	 peraturan	 membingungkan	 atau	

rancu. Peraturan tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan 

dan apa yang dilarang. 

•	 Beberapa	peraturan	bertentangan	atau	bertolak	belakang.	

•	 Peraturan	mungkin	memberikan	wewenang	yang	berlebihan	

kepada aktor pelaksana peraturan dalam mengatasi perilaku 

bermasalah. 

Perancang yang menggunakan kategori Rule (Peraturan) harus 

mengumpulkan dan menganalisis semua peraturan yang mengatur 

atau terkait dengan perilaku bermasalah. Hal itu dilakukan untuk 

mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam peraturan 

yang sudah ada.

Opportunity (Kesempatan/Peluang)
Suatu peraturan mungkin melarang perilaku tertentu secara tegas. 

Namun, jika terbuka kesempatan untuk tidak mematuhinya, aktor 

dapat melakukan perilaku bermasalah dengan mudah. Artinya, 
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ada kesempatan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku 

bermasalah. Kesempatan itu berasal dari kondisi eksternal, seperti 

politik, ekonomi, sosial budaya, atau lingkungan alam dan geografis. 

Jika menghadapi aktor yang perilakunya bermasalah, kita perlu 

bertanya: “Apakah lingkungan memberikan kesempatan baginya 

untuk menaati peratuan? Atau, sebaliknya, peraturan malah 

memberinya kesempatan untuk melakukan perilaku bermasalah?”

Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 

ada beberapa faktor yang dapat menjadi kesempatan. Saksi dan 

korban takut melapor, sikap masyarakat yang membiarkan perilaku 

KDRT, minimnya jumlah perkara KDRT yang berhasil dihukum 

merupakan contoh faktor-faktor yang dapat menjadi kesempatan 

bagi aktor untuk meneruskan perilaku bermasalahnya. 

Seorang perancang dituntut membuat rancangan peraturan yang 

mampu mempersempit berbagai kesempatan tersebut. Rancangan 

peraturannya harus mampu menciptakan lingkungan yang 

mengarahkan aktor untuk berperilaku sesuai aturan. 

Capacity (Kemampuan)
Peraturan tidak dapat memerintahkan aktor untuk melakukan sesuatu 

yang dia tidak mampu. Kemampuan itu sering berkaitan erat dengan 

kekuasaan. Bedanya dengan kategori Opportunity, kategori Capacity 

dipengaruhi kondisi internal aktor. Sementara itu, Opportunity 

dipengaruhi oleh kondisi eksternal aktor. 

Jika menghadapi perilaku bermasalah, kita perlu bertanya:

•	 “Kondisi-kondisi	 apa	 dalam	 diri	 aktor	 yang	 membuatnya	

mampu berperilaku sesuai aturan?”

•	 “Kondisi-kondisi	apa	dalam	diri	aktor	yang	menyulitkan	atau	

membuatnya tidak mampu berperilaku sesuai aturan?”
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Aktor capacity terdiri atas:

•	Politik	

Kemampuan politik biasanya berhubungan dengan tingkat 

kepemilikan aktor terhadap posisi-posisi strategis dalam 

proses penyelenggaraan negara, misalnya jabatan-jabatan 

dalam pemerintahan. 

•	Ekonomi

Kemampuan ekonomi berkaitan dengan kepemilikan modal, 

aset, jaringan perdagangan, dan sebagainya. 

•	Sosial	budaya

Kemampuan sosial budaya biasanya berhubungan dengan 

tingkat pendidikan dan posisi-posisi khusus dalam lembaga 

sosial dan keagamaan. 

Semakin jauh jarak aktor dari kemampuan-kemampuan tersebut, 

biasanya semakin besar pula dukungan fasilitas yang harus diberikan 

agar mereka mampu berperilaku sesuai peraturan.

Communication (Komunikasi)
Perilaku bermasalah mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan. 

Bisa jadi, aktor tidak tahu ada peraturan yang melarang perilaku 

tertentu. Bisa juga, ia tidak tahu peraturan yang mengatur perilaku 

seharusnya.

Jika menemukan suatu perilaku bermasalah, kita perlu bertanya: 

“Apakah pihak-pihak yang berwenang telah mengkomunikasikan 

secara efektif peraturan itu kepada para pihak yang dituju?”.

Masalah komunikasi memang sering terjadi di Indonesia. Hal itu 

disebabkan fakta bahwa pemerintah sering kali abai menyampaikan 

suatu peraturan baru kepada masyarakat. Bagi mereka yang tinggal 

di perkotaan atau yang memiliki akses yang baik terhadap internet, 

hal itu mungkin tidak terlalu bermasalah. Namun, bagaimana dengan 

mereka yang tinggal di pedesaan? Oleh karena itu, harus dipastikan 

bahwa semua warga negara Indonesia mengetahui peraturan yang 

berdampak pada kehidupan mereka. 
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Contohnya, seseorang yang berkunjung ke suatu daerah harus 

mengetahui peraturan yang berlaku di daerah itu. Misalnya, seorang 

perempuan pergi ke Aceh. Ia harus tahu peraturan di Aceh yang 

mewajibkan perempuan mengenakan pakaian tertutup. Begitu pula 

jika seseorang berkunjung ke DKI Jakarta, ia harus mengetahui 

peraturan yang melarang orang untuk merokok di tempat-tempat 

umum. 

Interest (Kepentingan)
Kategori Interest berguna untuk menjelaskan pandangan aktor tentang 

akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Akibat dan manfaat itu 

bukan saja bersifat material—seperti keuntungan ekonomi, tapi juga 

nonmaterial—seperti penghargaan dan pengakuan.

Interest dapat dibagi dalam tiga hal sebagai berikut.

•	 Kepentingan	Ekonomi

Kasus Gayus merupakan contoh yang sangat cocok. 

Gayus adalah seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak 

yang menyalahgunakan kekuasannya dengan membantu 

wajib pajak yang “nakal” sehingga dapat membayar pajak 

di bawah jumlah yang ditentukan oleh negara. Perilaku 

bermasalah Gayus didorong oleh kepentingan ekonomi dia 

untuk mendapatkan uang dari wajib pajak itu. 
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•	 Kepentingan	Politik

Ketidaktegasan walikota dalam menertibkan pedagang 

kaki lima mungkin karena kepentingan politik walikota 

yang tidak ingin popularitasnya memudar menjelang 

pencalonannya kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) mendatang. 

•	 Kepentingan	Sosial	Budaya

Seorang tokoh masyarakat menjadi tersangka pelaku KDRT. 

Ia berusaha mempengaruhi proses penyidikan perkaranya. 

Perilaku bermasalah itu dilakukan demi kepentingan untuk 

menjaga status sosialnya agar tidak tercoreng di mata 

masyarakat. 

Process (Proses) 
Kategori Process dilakukan khusus untuk menemukan penyebab 

perilaku bermasalah yang dilakukan oleh organisasi. Hal itu tidak 

berlaku untuk perseorangan karena setiap individu memiliki keputusan 

sendiri untuk mematuhi suatu peraturan atau tidak. Sementara dalam 

suatu organisasi—seperti perusahaan, partai politik, atau organisasi 

desa, suatu perilaku didasarkan pada keputusan yang ditetapkan 

dengan melibatkan lebih dari satu pihak melalui proses tertentu. 

Ada empat proses utama dalam kategori Process, yaitu sebagai 

berikut.

1. Proses Input

Untuk mengambil keputusan, siapa saja yang dimintai 

masukan atau masukannya didengar? Dengan cara apa 

masukan itu dikumpulkan?

2. Proses Konversi

Siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan 

masukan-masukan yang ada untuk dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan? Dengan cara apa masukan itu 

disaring dan dipertimbangkan?

3. Proses Output

Siapa yang akan mengeluarkan keputusan akhir? Dengan 

cara apa keputusan akhir itu dibuat?
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4. Proses Umpan Balik

Siapa saja yang dimintai umpan balik? Umpan balik siapa 

yang harus didengar untuk memperbaiki keputusan? 

Dengan cara apa umpan balik itu dipertimbangkan untuk 

memperbaiki kebutuhan?

Penjelasan tentang proses dibutuhkan karena sangat membantu 

dalam menilai perilaku organisasi. Perancang perlu menilai secara 

spesifik setiap tahapan proses pengambilan keputusan. Dengan 

cara demikian, perancang bisa menentukan tahap yang paling besar 

pengaruhnya sebagai penyebab perilaku bermasalah. Pengetahuan 

spesifik perancangan terhadap proses di atas sangat bermanfaat 

bagi seorang perancang. Melalui rancangan peraturannya, 

perancang dapat menghilangkan penyebab tanpa harus mengubah 

keseluruhan proses. 

Ideology (Nilai dan Sikap)
Secara umum, kategori tersebut merupakan sekumpulan nilai yang 

dianut suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. 

Sebuah nilai dan sikap biasanya merupakan hasil kesepakatan atau 

terbentuk dalam suatu kelompok serta dianut secara berkelompok. 

Sebuah nilai dan sikap juga berproses dalam waktu yang cukup lama, 

bahkan sering berlaku secara turun-temurun. Pada kondisi tertentu, 

hukum adat atau norma-norma adat juga bisa masuk dalam kategori 

nilai dan sikap. 

Contoh:

Kasus-kasus KDRT disebabkan banyak faktor. Namun, nilai dan 

sikap menjadi faktor terpenting. Ada semacam pandangan bahwa 

istri dianggap sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan 

seenaknya. Atau, dalam kasus kekerasan terhadap anak, selalu 

muncul pemahaman bahwa anak adalah tanggungan orang tua. 

Dengan demikian, dalam kondisi apa pun, anak dianggap harus 

menuruti kehendak orang tua. Akibatnya, jika anak tidak menurut 

sedikit saja atas kehendak orang tua, ia langsung kena pukul. 
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Discover

Sebelumnya, kita sudah dijelaskan tentang peran perancang. 

Perancang berperan untuk melakukan studi empiris dalam 

mengenali bentuk-bentuk perilaku individu dan kelompok terkait 

perilaku bermasalah yang hendak diatasi oleh peraturan. Cara perilaku 

bermasalah yang sudah terinstitusi itu diformulasikan dan disusun 

oleh perancang dalam bentuk peraturan yang sudah dijelaskan pada 

langkah Define. 

Fakta empiris tersebut begitu mempengaruhi proses dan hasil 

perancangan. Meskipun pengemban amanat pembentuk peraturan 

bisa berbeda-beda, perancang tetap mempunyai peran dan posisi yang 

sama. Maka itu, cara pandang perancang begitu penting dalam hal ini. 

Selama ini, ada cara pandang yang digunakan, yaitu bertumpu pada 

permasalahan (Deficit Based Thinking). Cara pandang itu mengajak 

kita untuk memikirkan segala sesuatu dari masalah, ketidakmampuan, 

dan keterbatasan. Maka itu, solusi yang diambil hanya menyelesaikan 

masalah yang tampak, sangat jarang untuk menggapai tujuan yang lebih 

luas. Tujuan pembuatan peraturan sebatas pada menjawab pertanyaan 

yang timbul akibat masalah. 

Sebagai contoh, untuk menjawab pertanyaan yang ditimbulkan dari 

masalah banjir di kota besar, dengan menggunakan Deficit Based 

Approach, perancang merasa harus membuat peraturan tentang 

pembangunan waduk dan pembangunan jalan tinggi. Perancang 

hanya melihat dari sesuatu yang tidak dimilikinya. Hal itu pun harus 

memperhatikan biaya yang belum tentu ada. Setelah itu, ada masalah 

lain yang dapat timbul, seperti pembuangan sampah masih terus 
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terjadi, masyarakat masih mendirikan bangunan di bantaran kali atau 

justru kehilangan tempat tinggal karena penggusuran pembangunan 

waduk dan jalanan.

Sementara itu, ada cara berpikir lain, yaitu memperhatikan potensi 

yang dimiliki (Strength Based Approach). Segala sesuatunya dimulai 

dengan melihat potensi yang dimiliki. Kemudian, potensi itu digunakan 

secara optimal untuk mendapatkan hasil yang justru dapat berdampak 

lebih luas. Bisa dipastikan, cara berpikir yang positif dan bertumpu 

pada kekuatan memberikan motivasi. 

Awalnya, kita perlu melihat keberhasilan yang telah dicapai. Dari 

keberhasilan itu, kita dapat melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki 

untuk mencapai keberhasilan itu. Dengan kekuatan itu, kita dapat 

mencapai tujuan lain yang mempunyai pengaruh lebih luas. Kekuatan 

itu tidak hanya menjawab pertanyaan dari masalah yang ada, tetapi 

juga dapat menjawab pertanyaan lain di luar masalah yang tampak. 

Seperti apakah Strength Based Approach digunakan? Kita dapat 

melihatnya dengan mengubah cara pandang kita untuk melihat diri 

sendiri, melihat orang lain, dan juga melihat situasi. 
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Change the Way You See Yourselves: 

Ubah Cara Melihat Diri Sendiri 

Merasa mampu’ melakukan sesuatu merupakan perasaan 

yang wajar. Misalnya, secara naluriah, ada orang dengan 

mudah bisa menggoreskan pena dan menggambar kartun. 

Ada lagi orang sangat cekatan mengorganisasi suatu kegiatan, dari 

mengatur acara reuni, arisan, sampai mudik bareng. Ada lagi orang 

dengan sangat mudah bisa membuka percakapan dengan orang 

baru atau ada orang memiliki empati begitu kuat sehingga mampu 

merasakan perasaan pihak lain. Setiap individu pasti memiliki kekuatan 

naluriah semacam itu. Mungkin, kita abai untuk mengetahuinya karena 

belum terlatih untuk mengenali kekuatan yang ada pada diri kita 

masing-masing.

Cara kita mempersepsikan diri kita sangat mempengaruhi pandangan 

kita sehari-hari. Orang yang menyukai pekerjaan mereka biasanya 

merasa diri mereka beruntung. Orang yang merasa tidak sukses 

biasanya merasa tidak beruntung juga. Seorang perancang harus 

membangun persepsi positif melalui dirinya sendiri sehingga 

perubahan dapat terjadi. 

‘

Pertanyaan selanjutnya adalah 

bagaimanakah kita mengenali 

kekuatan kita tersebut. Mari 

kita gunakan imajinasi kita. 

Semuanya berawal dari imajinasi 

dan persepsi positif pada diri kita 

sendiri yang berbasis kebutuhan 

seiring dengan zaman.

Imajinasi yang dimaksud dalam 

melakukan tugas perancangan 

bukanlah angan-angan, tetapi 

penerawangan sehat berdasarkan 

riset. Dengan banyak melakukan 

dan membaca riset empiris, 
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pemahaman perancang semakin komprehensif. Biasanya, pemahaman 

yang mendalam dan komprehensif akan memberikan rasa ‘menguasai’ 

atau dengan kata lain melahirkan kompetensi penguasaan masalah. 

Merasa kompeten bukan berarti perancang menjadi sombong. Merasa 

kompeten penting untuk membangun persepsi positif perancang 

akan kapasitas dirinya. Perancang tidak akan pernah menghasilkan 

rancangan yang sempurna. Namun, dengan persepsi positif, perancang 

akan mampu menghasilkan hasil rancangan yang lebih baik.

Change the Way You See Others: 

Ubah Cara Melihat Orang Lain

Dalam setiap permasalahan sosial, ada pengemban peran 

dan pelaksana peraturan. Permasalahan sosial berawal dari 

perilaku bermasalah dari dua pihak itu. Menerapkan Strength 

Based Approach harus konsisten, tidak bisa hanya pada masalahnya 

saja, tetapi juga pada dua “lembaga” itu.
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Tantangan dalam penerapan Strength Based Approach untuk dua 

lembaga tersebut lebih kompleks. Sebagai contoh, kita ambil contoh 

kasus banjir. Kita harus coba mengidentifikasi para pengemban peran 

dan pelaksana peraturan. Misalnya, pengemban perannya adalah 

warga pinggir kali dan pelaksana peraturannya adalah Pemerintah 

Daerah (Pemda). 

 

Selama ini, Pemda selalu memandang warga yang tinggal di bantaran 

kali sebagai pihak yang menyumbang dalam penyebab terjadinya 

banjir. Jika cara pandang itu diubah, warga bantaran kali adalah 

pihak yang dapat diajak turut serta untuk mencegah banjir. Dengan 

cara pandang itu, Pemda dapat mengajak warga untuk terlibat 

dalam pembuatan perumahan bantaran kali yang sehat dan tidak 

menyebabkan banjir atau pemanfaatan sungai sebagai potensi wisata. 

Begitu juga dengan masyarakat, cara pandang mereka terhadap 

Pemda harus diubah. Kalau semula Pemda dilihat sebagai pihak yang 

melalukan represi, dengan Strength Based Approach, Pemda dilihat 

sebagai pihak yang membantu warga menjadikan bantaran kali 

sebagai tempat yang sehat dan layak huni. 
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Change the Way You See the Situation: 

Ubah Cara Melihat Situasi

Tujuan adanya peraturan (bentuk apapun) adalah menciptakan 

perubahan. Perubahan harus dimaknai sebagai perubahan 

positif yang melakukan perubahan sosial dalam masyarakat 

yang disasar oleh peraturan itu.

Karena tujuan hukum adalah perubahan, perancang harus mampu 

menangkap dan merespons dinamika serta keinginan masyarakat. 

Perancang harus menempatkan diri sebagai fasilitator yang mampu 

mengkanalisasi kebutuhan masyarakat, mencarikan solusinya, 

kemudian menyusunnya dalam bentuk peraturan.
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Untuk bisa menyasar perubahan, tentu perancang harus mengenali 

lebih dulu gejala permasalahan sosial yang ada untuk dicarikan 

solusinya. Dengan mudah, di berbagai daerah, bisa dilihat berbagai 

permasalahan yang kerap mengemuka, misalnya politik uang pada 

kasus Pilkada, pembangunan yang melanggar aturan tata ruang 

dan wilayah, atau tingginya angka putus sekolah di daerah tertentu. 

Semua hal itu terlihat sebagai masalah dan memang betul, itu semua 

adalah masalah.

Ambil contoh permasalahan sosial yang terjadi, yaitu banjir. Perancang 

dapat menganalisis faktor yang membuat banjir. Bisa diperkirakan, 

yang keluar adalah daftar perilaku bermasalah yang dihasilkan para 

aktor dan pemangku peran ditambah relasi antaraktor dan pemangku 

peran itu. Bayangkan perasaan perancang setelah membaca analisis 

semacam itu. Perancang akan merasa masalahnya begitu berat. 

Tentu saja, bukan berarti perancang menutup mata bahwa 

permasalahan banjir tidak terjadi.  Pilihannya adalah terjadi banjir, lalu 

perilaku positif apa—baik dari aktor maupun pelaksana peraturannya—

yang bisa diapresiasi? Hal itu tidak mudah, tetapi sangat memudahkan 

perancang kelak untuk memiliki persepsi positif dalam memandang 

permasalahan.

Tantangannya dalam Strength Based Approach adalah memilih 

bersikap positif ketika menghadapi semua permasalahan seperti 

contoh di atas. Kuncinya adalah ketika mencoba menganalisis, 

gunakan pertanyaan yang memberikan kemungkinan penemuan hal-

hal yang segar. Pertanyaan yang positif dan bertumpu pada kekuatan 

biasanya memiliki karakter merangsang keingintahuan, mengundang 

kreativitas, reflektif, dan menggugat asumsi serta keyakinan yang 

usang. Pertanyaan seperti itu biasanya menyentuh makna yang lebih 

dalam dan berusaha menangkap secara komprehensif dan signifikan 

dalam diri dan lingkungan sosial. 
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Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu konstruksi, lingkup, dan asumsi. Konstruksi berarti pertanyaan 

itu dapat memberikan perbedaan yang jelas dalam memperkecil atau 

memperluas kemungkinan. Sementara itu, lingkup adalah pertanyaan 

yang menyangkut kebutuhan kita. Kemudian, asumsi adalah 

pertanyaan yang memberi dasar pemikiran dalam dirinya. 

Mari coba kita terapkan contoh Strength Based Approach dalam satu 

contoh permasalahan sosial, seperti banjir.

Berikut contoh pertanyaan konstruksi.

a. Apa yang dilakukan pemerintah kabupaten sesudah banjir 

surut?

b. Apa saja inisiatif pertolongan warga yang sangat bermanfaat 

ketika banjir terjadi?

c. Biasanya, kapan banjir terjadi di kabupaten ini?
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Bandingkan bila pertanyaannya seperti berikut.

a. Mengapa banjir terjadi di kabupaten ini?

b. Siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas banjir ?

c. Apakah pemerintah kabupaten memiliki anggaran cukup 

untuk penanganan bencana?

Berikut contoh pertanyaan asumsi.

a. Bagaimanakah mengajarkan waspada banjir sebaik-

baiknya kepada warga?

b. Kemungkinan apa yang paling buruk terjadi melihat pola 

koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan 

banjir?

c. Apa yang kita bisa pelajari dari berulangnya kasus banjir di 

kabupaten itu?

Bandingkan dengan pertanyaan berikut.

a. Bagaimanakah seharusnya menambal kekurangan 

anggaran penanganan bencana di APBD?

b. Mengapa aparat Pemda seakan tidak peduli terhadap 

penanganan korban banjir?

c. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga untuk mengatasi 

lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah 

kabupaten dalam penanganan banjir?

Perhatikan dan rasakan perbedaan jawaban yang diberikan dari 

contoh masing-masing di atas. Jenis manakah yang lebih mendorong 

proses refleksi dan lebih mengeksplorasi permasalahan?

Sementara itu, mengenai lingkup, perhatikan batasan kebutuhan 

yang ingin kita cari. Lihat contoh di bawah ini.

a. Bagaimana cara yang paling baik agar kita dapat 

berkomunikasi selama banjir berdasarkan kelurahan?

b. Bagaimana cara yang paling baik agar kita dapat 

berkomunikasi selama banjir berdasarkan kerusakan paling 

parah?

c. Bagaimana cara yang paling baik agar kita dapat 

berkomunikasi dengan sesama warga selama banjir 

berdasarkan kecamatan?
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Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa semakin ke bawah, 

cakupan lingkup pertanyaannya semakin meluas. Pertanyaan pertama 

mencakup wilayah kelurahan. Pertanyaan kedua mencakup tingkat 

kerusakan yang parah. Pertanyaan ketiga cakupannya meluas hingga 

ke kecamatan. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat eksploratif. Namun, 

apakah masuk dalam lingkup kapasitas perancang, misalnya? 

Akhirnya, pertanyaan-pertanyaan yang berusaha membongkar 

secara jujur dan mencari arah perubahan dapat perancang pilah dan 

gunakan dengan cermat. Pertanyaan menentukan jawaban. Jawaban 

itu kemudian akan membentuk persepsi positif dalam mengkonstruksi 

perubahan yang dikehendaki.

Menimbang Kekuatan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kita telah mengetahui keuntungan dari melihat segala 

sesuatu berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Maka itu, dalam 

merancang peraturan pun, kita perlu melihat potensi yang 

ada. Selami lagi potensi ekonomi, sosial, dan politik dari situasi sosial 

yang sudah ditentukan. 

Kekuatan ekonomi dan sosial penting untuk diketahui. Jika menyadari 

kekuatan ekonomi dan sosial, suatu kebijakan dapat menjawab banyak 

pertanyaan, bahkan turut mengembangkan daerah itu. 

Sudahkah Anda pergi ke Desa Tenganan di Bali? Di sana, mereka 

mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Mereka bahkan sanggup 

hidup dari kekayaan alam yang mereka miliki. Tak hanya itu, mereka 

juga mempunyai ciri khas kain tenun ikat ganda. Ditambah, mereka 

juga masih memegang teguh adat-istiadat yang ditinggalkan oleh 

para pendahulunya. Maka itu, Desa Tenganan menjadi desa yang unik 

di Bali—yang notabenenya justru begitu modern sebagai salah satu 

pusat pariwisata Indonesia.

Atas kesadaran potensi yang dimiliki, mereka menjadikan desanya 

sebagai salah satu jaringan ekowisata. Desa Tenganan menjadi tempat 

wisata dengan tetap menjaga kelangsungan hidup alam dan juga 
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adat-istiadatnya. Banyak pengunjung datang untuk melihat kekayaan 

alamnya dan juga mengambil inspirasi dari desa adat yang terbilang 

unik. Dengan demikian, penduduk setempat tetap mendapatkan 

keuntungan ekonomi dari hasil penjualan oleh-oleh, tenun ikat ganda, 

dan juga biaya masuk, termasuk makan siang para turis. Potensi 

mereka digunakan untuk mengembangkan daerahnya. 

Selain itu, kekuatan politik di suatu daerah tempat peraturan berlaku 

turut memegang kunci. Kekuatan politik dapat mempengaruhi 

proses perancangan yang menghasilkan sesuatu berupa kesepakatan 

masyarakat. Kita ambil contoh kejadian di Sumba Barat. Masyarakat 

di sana begitu menyadari kekuatan yang mereka miliki, misalnya 

kesadaran politik dari segala penjuru dan berbagai lapisan masyarakat. 

Oleh karena itu, mereka mendambakan peraturan yang melindungi hak 

mereka untuk berpartisipasi demi melegalisasikan partisipasi mereka. 

Masyarakat setempat sudah mempunyai forum tersendiri yang 

memang mereka gunakan untuk bertukar pikiran. Forum yang mereka 

miliki sudah terbentuk akibat tradisi yang memang sudah dilakukan 

dari tahun ke tahun. Para petani, perempuan, tokoh agama, tokoh 

adat masing-masing mengadakan pertemuan rutin untuk membahas 

isu yang sedang mereka geluti. Selain itu, ada pula musyawarah dari 

tingkat lingkungan sampai tingkat desa yang juga diadakan secara 

rutin. Forum-forum sadar politik itu merupakan kekuatan Sumba 

Barat.

Atas dasar itulah, mereka menjadikan forum-forum itu sebagai 

tempat untuk merencanakan peraturan yang mereka dambakan. Jadi, 

peraturan dirancang secara partisipatif dan sudah pasti menyuarakan 

aspirasi masyarakat setempat karena sudah melalui berbagai forum 

yang memperhitungkan perwakilan kelompok masyarakat. 

Salah satu keberhasilan yang telah Sumba Barat lakukan adalah 

pengambilan peran berbagai kalangan dalam proses perancangan 

peraturan tentang penyusunan anggaran yang partisipatif. Segala 

ide mereka keluarkan dan turut didengarkan, bahkan turut diterima 

dan dijadikan pasal-pasal dalam peraturan itu melalui forum-forum 
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nonfomal yang memang sudah sering mereka lakukan. Dengan 

demikian, peraturan yang dibuat besar kemungkinannya untuk 

berjalan karena memanfaatkan kekuatan daerah yang bersangkutan. 

Setelah mengubah cara pandang dan juga mempertimbangkan 

ekonomi, sosial, dan politik, kita dapat merangkum kekuatan-kekuatan 

yang dimiliki. Potensi itu akan menjadi tenaga pendorong saat 

menyusun visi dalam langkah Dream. 
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Dream

Kesadaran untuk melakukan perubahan, termasuk dengan 

membuat peraturan, bukan hanya karena situasi yang ada 

bermasalah atau menyulitkan kehidupan bersama. Kesadaran 

untuk melakukan perubahan itu bisa timbul karena mengidamkan 

situasi yang baru, lebih baik, atau sekadar berbeda—meskipun situasi 

yang ada sebetulnya baik-baik saja. 

Membeli motor adalah salah satu contohnya. Hidup kita tak kurang 

sesuatu pun sebelum ada motor. Akan tetapi, dengan memilikinya, 

kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda dari kehidupan biasanya. 

Keinginan memiliki motor bagi banyak orang juga bisa mengubah 

beberapa aktivitas harian, misalnya mengurangi volume jajan dan 

belanja, atau menabung lebih banyak dari biasanya. 

Pendek kata, seperti yang pernah dikatakan oleh Ernst Bloch6,  tindakan 

manusia bukan hanya ditentukan oleh masa lalunya, tetapi terutama 

oleh masa depannya. Kita adalah spesies yang selalu berharap dan 

berorientasi pada masa depan. Kita adalah mahluk pemimpi. 

Pada tingkat yang lebih luas, mimpi atau harapan adalah bagian 

penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, Ghassan Hage7  

menyatakan lebih jauh bahwa masyarakat adalah mekanisme untuk 

mendistribuskan mimpi. Perasaan-perasaan seperti kepedulian atau 

cemas yang tumbuh dan berkembang di antara warga terkait erat 

dengan kapasitas masyarakat mendistribusi mimpinya. 

6 Ernst Bloch, The Principles of Hope, Vol. 1-3. MIT Press, 1995.

7 Ghassan Hage, Againts Paranoid Nationalism: Searching for Hope in Shrinking Society, 

2003, hlm. 3. 
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Mencipta Tujuan, Menggapai Mimpi

Sebagai suatu cara untuk mengubah tindakan sosial masyarakat, 

peraturan menawarkan berbagai tindakan baru yang apabila 

dilakukan secara efektif oleh para sasaran, diduga situasi baru 

yang diidamkan akan lebih mungkin tercapai. Namun, tindakan yang 

efektif perlu arah dan tujuan agar punya makna dan bukan sekadar 

ritual kosong. 

Seperti dalam contoh di atas, dengan menetapkan tujuan memiliki 

motor, seseorang akan lebih memahami dan meyakini tindakan-

tindakan barunya. Menabung, mengirit, dan mengurangi kenyamanan 

akan menyumbang pada situasi yang diidamkannya, yakni memiliki 

motor. Semakin kongkret tujuan peraturan dan semakin bersemangat 

misi peraturan itu, maka semakin mudah seseorang mengacu 

pemaknaan tindakan sosialnya. Bagaimana mencipta tujuan baru 

yang desireable? 

Ciri-ciri tujuan yang desireable, yaitu:

1. bukan sekadar pernyataan negatif, seperti tidak ada korupsi, 

tidak ada buta huruf; melainkan gambaran kongkret tentang 

situasi baru, tindakan baru, dan relasi sosial yang diidamkan;

Tanpa harapan, sebuah bangsa tak akan ke mana-mana. Bila para 

pendiri dan pejuang negara Indonesia tidak pernah bermimpi menjadi 

negara merdeka, sampai sekarang, mungkin kita masih menjadi 

bagian dari Belanda. Tanpa visi dan harapan bersama yang jelas, tiap 

warga akan menentukan arah dan caranya sendiri-sendiri; kocar-kacir 

menyelamatkan diri. 

Sebagai perangkat kerja masyarakat, hukum dan peraturan adalah 

salah satu medium untuk menggapai mimpi suatu masyarakat. 

Peraturan adalah jalan yang dirancang menjadi jalan untuk mencapai 

cita-cita bersama. Tanpa tujuan yang jelas, peraturan hanya menjadi 

untaian kata tanpa makna. Oleh karenanya, sebelum menyusun 

rancangan peraturan, perlu ada perenungan dan diskusi yang intensif 

terhadap tujuan dari sebuah peraturan. Di sinilah, langkah ketiga dari 

Draftology dilakukan, yaitu Dream, dengan bermodalkan kekuatan 

yang telah kita dapat dalam langkah Discovery. 
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2. semakin dapat digambarkan situasi baru tersebut, semakin 

mudah dibayangkan dan dirasakan yang akan terjadi dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari; serta

3. sebagaimana dinyatakan oleh Mantan Presiden India, Abdul 

Karim, “Cita-cita yang rendah adalah sebuah kejahatan”;  

maka gambarlah situasi baru yang memukau itu sampai 

setiap mata yang melihatnya berbinar-binar.

Untuk mencapai tujuan yang desireable, ada teori yang dapat 

membantu, yakni Teori Intan atau Diamond Theory. Itu adalah 

teori tentang memproses gagasan; biasa digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Asumsi dasar dari teori tersebut adalah gagasan cemerlang hanya bisa 

lahir dari proses yang gemilang. Dalam banyak proses perumusan ide, 

termasuk perumusan rancangan peraturan, proses yang berlangsung 

adalah proses yang reduksionis alias potong jalur. 

Umumnya, alur seperti yang tergambar di bawahlah yang terjadi. Bila 

ada isu baru yang hendak dicari jalan keluarnya, diselenggarakan rapat 

untuk membahasnya. Dalam rapat itu, satu-dua orang yang otoritatif 

menyampaikan analisis dan gagasannya. Lalu, pengambilan keputusan 

dilakukan oleh pemimpin rapat atau melalui voting. Hasilnya, seperti 

sudah ditebak, gagasan biasa.8  

Kira-kira, prosesnya seperti ini.

Isu          Opini Familiar          Gagasan Biasa

Isu          Opini Familiar          Gagasan Biasa

Isu          Opini Familiar          Gagasan Biasa

Begitu seterusnya..

Sesungguhnya, dalam sebuah pertemuan pengambilan keputusan, 

berikut gambaran yang secara alamiah terjadi, tetapi sering tidak 

sempat muncul. 

8 Riset 2011 tentang proses brainstorming dan pengambilan keputusan bisa dilihat Kohn 

and Smith,”Colaboration Fixation: Effects of Other’s Ideas on Brainstorming”, Applied 

Cognitive Psychology, Vol. 25, Issue 3, hlm. 359-371, 2001, http://onlinelibrary.wiley.com/

doi/10.1002/acp.1699/full.
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Proses 1—3 merupakan proses berpikir meluas (divergent), sementara 

proses 5—7 merupakan proses pengerucutan (convergent). 

Teknik yang digunakan dalam proses divergent disebut dengan 

brainstorming. Teknik yang dipakai dalam proses convergent disebut 

dengan reframing. 

Divergent
Thinking

Gagasan 
Awal

Solusi
Baru

Gagasan 
Biasa

Evaluasi
Apresiatif

Keputusan
Dini

Kerangka
Berfikir Baru

Perspektif
yg Berbeda

Konteks
Peraturan

Convergent
Thinking

Groan Zone

Brainstorming Reframing



47

Secara teknis, brainstorming lebih dari sekadar mencurahkan ide dan 

pendapat. Kegiatan itu membuat badai di otak atau mengguncang-

guncangnya agar menelurkan gagasan yang luar biasa alias gagasan 

yang lebih memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi baru. 

Hasilnya sudah pasti bukan gagasan usang yang sudah terbukti hanya 

mengalihkan perhatian saja dan tidak menggerakkan perubahan yang 

sesungguhnya. Mengapa proses badai-otak itu menjadi amat penting?

Kenyataan atau realitas sebetulnya berjarak dari pengetahuan 

manusia. Eksistensinya tidak tergantung terhadap pengetahuan itu. 

Namun, dalam hubungannya dengan dunia sosial dan fenomena 

sosial—seperti tindakan, teks, dan institusi, realitas selalu tergantung 

pada konsep (concept-dependent). 

Pengetahuan selalu berada dalam konteks. Jadi, sedari awal, 

pengetahuan sudah terbingkai (framed) oleh berbagai hal, seperti nilai, 

kebiasaan, ideologi, organisasi, dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan 

yang kini digunakan adalah bagian dari produksi masa lalu untuk 

mengatasi situasi yang pada masa itu hendak dipecahkan—baik 

berhasil atau tidak. 

Refleksi atas aplikasi praktis pengetahuan tersebut menjadi pegangan 

saat ini. Namun, refleksi itu tidak serta-merta mampu menjawab situasi 

baru yang sering kali tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan belum 

ada referensi pembandingnya sama sekali. Bahkan, pengetahuan lama 

itu justru kerap menghambat berkembangnya solusi kreatif. 

Pengetahuan, pada umumnya—meskipun tidak eksklusif, hadir dalam 

medium bahasa. Karakter bahasa serta cara kita menggunakannya 

terkait erat dengan konteks sosial tempat bahasa dan cara komunikasi 

hidup dan berkembang. Oleh karena itu, proses brainstorming menjadi 

aktvitas awal untuk mengguncang dominasi pengetahuan yang sudah 

terbingkai untuk melandasi langkah reframing—mencari bingkai 

pemikiran baru. 

Brainstorming
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Proses yang sangat penting untuk mengawali brainstorming adalah 

eksplorasi ide. Pertanyaan kunci menjadi hal yang sangat serius 

dalam tahap itu. Langkah selanjutnya adalah proses saling memahami 

penjelasan atau alasan di balik tiap ide. Pemahaman terhadap tiap ide 

membantu proses polinasi ide dan membangun rasa saling-percaya 

dalam proses diskusi selanjutnya. 

Tips dalam melakukan brainstorming, yaitu:

1. berpikir meluas;

2. manfaatkan otak kanan dan tubuh;

3. jangan menilai ide-ide yang keluar; dan

4. pertanyaan yang bertenaga (powerful).

Reframing merupakan proses peluruhan keistimewaan bingkai-bingkai 

lama terhadap pengetahuan kita dan didudukkan sejajar dengan ide-

ide segar. Proses itu menjadi kunci karena akan menentukan gambar 

dari situasi yang baru. Tanda-tanda proses pertemuan sudah memasuki 

reframing adalah ketika tiap peserta sudah mulai bisa memahami ide 

peserta lain dengan baik. Kemudian, mereka mulai berbincang dengan 

kerangka berpikir baru. 

Beirkut beberapa metode yang dapat digunakan untuk membantu 

proses reframing.

•	 Tahun	2025:	berpikir	loncat	melampaui	waktu.

•	 Greenfield: berpikir seolah-olah tidak ada hambatan.

•	 Transporter: berperan menjadi orang dari lembaga lain.

•	 Eureka: berpikir dengan mengkaitkannya pada suatu benda.

•	 Scenario Building: menulis cerita yang dibayangkan.

•	 House of Process: membuat alur bergambar.

•	 Contradiction: membedakan antara masalah dan 

penghalang.

Reframing



49

Setelah mendapatkan gambaran visi yang sungguh-sungguh 

diinginkan, para perancang akan mulai berfokus pada cara 

mimpi itu dapat diwujudkan. Prasyarat-prasyarat yang 

menunjukkan mimpi itu akan terwujud harus dijabarkan. Hal itu akan 

mempermudah kita dalam mewujudkan mimpi atau mengidentifikasi 

keberhasilan mimpi yang telah dirancang bersama. 

Mari kita ambil contoh dalam isu kemacetan lalu lintas. Visi yang sudah 

disusun memaparkan situasi baru, seperti lalu lintas didominasi oleh 

pengendara sepeda, lalu lintas di jalan-jalan utama mengalir dengan 

lancar, transportasi massal begitu memadai, seperti kereta, bis, dan 

monorel. Maka itu, untuk mencapai visi di atas, prasyarat-prasyarat 

apa saja yang harus ada? Berikut contohnya.

1. Tersedianya jalur-jalur sepeda yang aman dan dilengkapi 

fasilitas umum yang memadai, seperti toilet umum di 

beberapa titik berjarak 5—10 km.

2. Tersedianya transportasi publik yang murah dan aman.

3. Tersedianya pemukiman murah dan layak huni di area 

perkantoran. 

4. Tersedianya fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit 

di area-area perkantoran

Setiap syarat tersebut disebut sebagai elemen sukses. Setiap elemen 

sukses itu akan menjadi tujuan dari peraturan perundang-undangan.

Menyusun Elemen Sukses
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Sebelumnya, kita sudah menjejakkan langkah di Define, 

Discover, dan Dream. Langkah kita belum berhenti di situ. 

Pada bagian ini, kita akan masuk pada tahap selanjutnya dari 

Draftology, yaitu Design. Ada tiga langkah yang dilakukan pada tahap 

Design. Pertama, memilih elemen sukses; kedua, mencari faktor-faktor 

pendukung; dan ketiga, mengidentifikasi enam kelompok aturan 

peraturan perundang-undangan. Mari kita tilik satu per satu.

Design



52

Pada tahap Dream, perancang telah menyusun visi dari situasi 

yang dihadapi. Kemudian, perancang pun sudah menarik 

elemen sukses dari visi itu. Dari semua elemen sukses yang 

sudah disusun, sering kali tidak semuanya dapat kita kerjakan. Ada 

beberapa keterbatasan membuat kita harus memilih elemen yang 

paling signifikan, misalnya keterbatasan dari segi waktu, sumber daya, 

serta regulasi.

Memilih elemen sukses yang paling berpengaruh memang tidaklah 

mudah. Metode yang digunakan seperti kita melakukan pijat refleksi. 

Ada titik-titik tertentu yang dapat berpengaruh pada banyak bagian 

di tubuh kita. Itulah yang perlu kita lakukan. Dalam memilih elemen 

sukses, kita perlu memilih titik tertentu yang apabila ditekan di sana, 

akan berpengaruh terhadap pusat dari permasalahan.  

Tiga hal yang harus diperhatikan saat memilih elemen sukses, yaitu: 

a. berangkat dari kekuatan yang dimiliki;

b. menyelesaikan penyebab (akar masalah); dan

c. mempertimbangkan pengaruh dan dampak.

Penting bagi perancang untuk memilih elemen sukses yang berangkat 

dari kekuatan. Jadi, peraturan itu akan jauh lebih mudah diwujudkan 

daripada peraturan yang tidak mempunyai modal dasar sama 

sekali. Lalu, elemen sukses yang dipilih harus kita yakini mampu 

menyelesaikan penyebab (akar masalah) dari situasi sosial pilihan kita.  

Perancang juga perlu memperhitungkan akibat-akibat dari 

berbagai alternatif tindakan yang diusulkan. Hal itu dilakukan 

untuk meyakinkan bahwa elemen sukses yang dipilih benar 

sekaligus menghindari dampak-dampak yang tidak diinginkan.

Memilih Elemen Sukses

Mempertimbangkan Pengaruh dan Dampak 



53

Tidak ada satu peraturan pun membawa pengaruh yang sama 

terhadap berbagai lapisan sosial dalam masyarakat. 

Contoh: 

Suatu peraturan tentang tentara mewajibkan panitia 

penerimaan calon tentara untuk menolak orang-orang yang 

tidak mencapai tinggi badan tertentu. Jadi, ada diskriminasi 

yang tegas terhadap orang-orang dengan fisik tertentu. 

Tidak seperti orang-orang yang memiliki kekuasaan dan hak-hak 

istimewa, kelompok-kelompok sosial yang rentan secara ekonomi, 

politik, dan sosial budaya tidak mampu mempengaruhi pembentukan 

peraturan. Kelompok rentan yang dimaksud misalnya saja kelompok 

miskin, kelompok penyandang cacat, kelompok perempuan dan anak-

anak, kelompok minoritas etnis dan agama, serta kelompok-kelompok 

lain yang secara nyata terbatas aksesnya untuk mempengaruhi proses 

pembentukan peraturan. 

Sebuah peraturan juga berpotensi mengancam kelestarian ekologis, 

perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, 

dan keadilan gender. 

Pengaruh kepada Kelompok Rentan

Pengaruh terhadap Hal-hal Mendasar
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Lingkungan

Walau hampir setiap rancangan peraturan memberi 

dampak pada lingkungan, pemerintah sering kali tidak 

kunjung memberikan perlindungan yang memadai 

bagi lingkungan hidup. Seorang perancang harus 

membuktikan potensi dampak pemberlakukan suatu 

rancangan peraturan bagi lingkungan hidup. Bukti-bukti 

itu memberikan dasar dalam mengambil keputusan. 

Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam beberapa kasus, dampak negatif terhadap 

HAM terlihat sangat jelas. Misalnya, suatu rancangan 

peraturan memberi kewenangan kepada penguasa 

untuk menahan seseorang tanpa persidangan atau 

menjalankan kontrol terhadap pers. Akan tetapi, ada 

juga rancangan peraturan lain yang secara samar dapat 

memberi dampak pada HAM. 

Contoh: 

Rancangan peraturan yang mensyaratkan 

pembangunan jalan-jalan umum baru dapat 

menimbulkan masalah hak asasi berupa 

pengambilan lahan secara paksa oleh negara. 

Tatanan Pemerintahan yang Bersih (Empowered 

Participatory Governance)

Seorang perancang harus memastikan proses 

pengambilan keputusan yang dimuat dalam rancangan 

peraturannya memungkinkan terjadinya mekanisme 

partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Pada 

masa transisi politik, proses partisipasi jauh lebih 

sulit diselenggarakan. Sering kali yang terjadi justru 

penambahan ruang dan akses yang lebih luas bagi 

kelompok elit. Oleh karena itu, kepekaan terhadap 

keterlibatan kelompok rentan dalam proses pengambilan 

keputusan harus lebih dibangun lagi. Maksud partisipasi 

adalah pemberdayaan, terutama bagi kelompok-

kelompok yang selama ini ditinggalkan atau bahkan 

dipaksa bungkam dalam sebuah proses kebijakan. 
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Akibat dan manfaat (ekonomi, sosial, dan politik) dapat 

diartikan sebagai dampak atau konsekuensi makro, baik 

yang bersifat positif maupun negatif, yang bisa diduga ketika 

peraturan diterapkan. Akibat dan manfaat itu hanya dapat diukur 

dalam jangka menengah dan panjang. 

Dengan menganalisis akibat dan manfaat, perancang dapat secara 

logis menimbang-nimbang besarnya dampak peraturan dalam 

lingkup yang lebih luas, tidak semata-mata kepentingan pragmatis 

saja. Analisis itu juga secara tidak langsung menyajikan kemungkinan-

kemungkinan daftar peraturan pelaksana teknis yang harus dibentuk 

untuk mengefektifkan peraturan yang dimaksud. 

Agar para pembentuk peraturan mampu mengambil keputusan secara 

optimal, perancang peraturan perlu memberikan pertimbangan-

pertimbangan yang lengkap mengenai dampak dan pengaruh 

yang akan timbul ketika peraturan itu dijalankan. Pertimbangan-

pertimbangan yang disajikan oleh perancang tetap harus disandarkan 

pada analisis yang rasional dan bukti-bukti empiris yang kokoh, bukan 

sekadar khayalan atau dugaan subjektif perancang. Untuk memenuhi 

prasyarat itu, ada beberapa teknik analisis yang bisa digunakan. 

Menimbang Biaya dan Manfaat

Keadilan Gender

Sering kali, peraturan secara sadar atau tidak sadar 

memuat ketentuan-ketentuan yang netral gender. 

Artinya, peraturan itu tidak mempertimbangkan bahwa 

dalam kenyataan sosialnya, kapasitas dan peluang yang 

dimiliki kelompok berjenis kelamin tertentu (umumnya 

perempuan) tidak sama dengan kelompok lain (umumnya 

laki-laki). Jadi, ketika peraturan itu dilaksanakan, ketentuan 

yang netral gender justru melestarikan kondisi tidak setara 

antara kelompok perempuan dan laki-laki. 



56

Setiap teknik analisis disajikan secara sederhana, sekadar memberikan 

gambaran bahwa ada beragam teknik yang dapat membantu 

perancang untuk mencari bukti dan menyusun argumentasi yang 

memadai sebagai pertimbangan pembentuk kebijakan. 

- Valuasi

Teknik tersebut mempunyai banyak variasi. Biasanya, teknik 

itu digunakan oleh para pelaku bisnis. Secara sederhana, 

teknik itu mengkonversi dampak-dampak dan pengaruh-

pengaruh yang diprediksi akan muncul dalam bentuk uang. 

Dalam bahasa yang vulgar, teknik itu menyajikan jumlah uang 

yang harus dibayar akibat terbitnya sebuah peraturan. 

Kelebihannya, para pengambil kebijakan dapat dengan 

mudah memberikan bayangan berdasarkan pertimbangan 

keuntungan dan biaya yang harus ditanggung untuk sebuah 

peraturan. Keterbatasan dari teknik itu adalah tidak semua 

hal bisa dengan mudah dikonversi dalam bentuk “rupiah”. 

Contohnya adalah kasus pembentukan peraturan daerah 

yang memberikan pengakuan hak-hak masyarakat hukum 

adat. Meningkatnya kemampuan lembaga-lembaga adat 

untuk mengelola komunitasnya sendiri tidak dapat dihitung 

dalam “rupiah”.

- Siapa yang diuntungkan?

Setiap peraturan selalu memberi efek khusus pada kelompok 

tertentu. Teknik tersebut memberikan pemetaan kepada 

para pengambil kebijakan tentang kelompok mana yang 

mendapat beban lebih banyak dan kelompok mana saja 

yang sekiranya memperoleh manfaat lebih besar dibanding 

yang lain sebagai akibat dari munculnya sebuah peraturan. 

Gambaran yang sangat rinci dan tegas tentang siapa dan 

apa (beban dan manfaat) yang akan ditanggung oleh 

sekelompok orang dapat menambah bobot nilai rancangan 

peraturan. Gambaran nyata tentang ada pihak yang 

“menderita” dan ada pihak yang “bahagia” akan memberi 

nyawa teks rancangan peraturan. 
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Kekurangannya, teknik tersebut bisa tergelincir dalam 

perdebatan yang terlalu menyederhanakan apabila asumsi 

yang digunakan oleh perancang tidak kokoh dan kritis. Misalnya, 

salah satu kelompok yang diuntungkan dalam ketentuan 

upah minimum di rancangan perlindungan peraturan pekerja 

domestik adalah kelompok perempuan. Bagaimana dengan 

nasib perempuan pekerja kelas menengah-bawah atau 

menengah-menengah berstatus orang tua tunggal yang tidak 

mampu membayar jumlah itu dan dihadapkan pada pilihan 

sulit untuk melepaskan pekerjaannya demi mengurus rumah 

tangga dan anak-anaknya?

- Seberapa penting perubahan yang terjadi?

Perubahan yang bisa didorong oleh sebuah peraturan dapat 

diprediksi besaran kualitasnya. Perancang dapat memberikan 

penilaian yang tegas terhadap seberapa luas, seberapa 

mendalam, seberapa bermakna, dan seberapa signifikan 

perubahan yang akan terjadi dibanding upaya yang harus 

ditempuh untuk mendorong perubahan itu.

Contohnya adalah keinginan untuk meningkatkan 

ketahanan budaya bangsa dan menjaga pengaruh budaya 

negatif yang dibawa melalui film-film asing. Kemudian, 

pemerintah membentuk UU Perfilman yang berkonsekuensi 

memperpanjang dan memperketat birokrasi produksi film, 

menggelembungkan biaya kelembagaan dan operasional 

pengawasan melalui pembentukan lembaga-lembaga baru, 

dan menambah beban pekerjaan pejabat strategis (menteri 

harus mengetahui judul-judul berikut jalan cerita film yang 

akan diproduksi). Pertanyaan yang bisa diajukan oleh teknik 

analisis itu adalah seberapa luas pengaruh film layar lebar 

dalam negeri dibandingkan dengan pengaruh televisi dan 

internet. Apakah mengkerangkeng kreativitas pekerja film 

bisa diterima pada saat masyarakat mendambakan karya-

karya baru yang cemerlang dan berbeda? 
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Mencari pendukung elemen sukses adalah satu proses 

untuk membantu perancang mempertimbangkan semua 

faktor untuk mencapai elemen sukses itu. Pada proses 

ini, kita kembali menggunakan pisau analisis ROCCIPI sebagai alat 

bantu. Masih ingat ROCCIPI? ROCCIPI merupakan singkatan dari 

Rule (Peraturan), Opportunity (Peluang/Kesempatan), Capacity 
(Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), 

Process (Proses), dan Ideology (Nilai dan Sikap).

Misalnya saja, untuk situasi kemacetan di Jakarta, elemen sukses 

yang ada, yaitu:

a. tersedianya sarana angkutan umum massal yang cepat dan 

nyaman dengan harga sesuai;

b. jarak tempuh dari kota satelit Jakarta ke kantor di daerah 

pusat Jakarta tidak lebih dari satu jam;

c. 80% orang yang bermobilitas di Jakarta menggunakan 

sarana angkutan umum, sepeda, atau berjalan kaki.

Dari elemen-elemen sukses di atas, kemudian kita pilih beberapa poin 

yang dianggap dapat mempercepat proses pencapaian visi yang 

telah dilakukan pada langkah Dream. Misalnya, untuk contoh di atas, 

kita memilih poin a dan c.

Lalu, kita identifikasi faktor-faktor pendukung sebagai berikut.

- Opportunity. Kita melihat kembali kesempatan yang akan 

mendukung orang untuk menggunakan sarana angkutan 

umum, misalnya halte dibangun tidak terlalu jauh dan 

dibuat senyaman mungkin. 

- Capacity. Kapasitas yang dibutuhkan untuk mencapai 

elemen sukses pun penting untuk dijabarkan, misalnya 

Mencari Pendukung Elemen Sukses

- Teknik kombinasi
Berbagai teknik analisis di atas dapat dikombinasikan untuk 

menangkap kompleksitas dan dinamika kenyataan sosial dan 

perubahan sosial yang akan terjadi. Semakin lengkap analisis 

yang disajikan, semakin kredibel pula usulan yang diajukan 

oleh perancang. Selain itu, kepekaan perancang pada dampak 

dan pengaruh yang ditimbulkan akan meningkatkan kepekaan 

perancang pada rincian aturan yang akan disusun dalam 

sebuah rancangan peraturan.
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perlu adanya kamar mandi umum dan penitipan sepeda, 

termasuk penitipan barang lain di kantor-kantor maupun 

pusat perbelanjaan. Contoh lain adalah penelusuran 

kapasitas yang mendorong orang untuk menggunakan 

kendaraan umum, misalnya cepat dan murah. Maka itu, 

kendaraan umum harus menyediakan layanan yang cepat, 

murah, nyaman, dan aman. 

- Communication. Komunikasi yang dibutuhkan untuk 

mencapai elemen sukses perlu ditelaah. Misalnya, kita 

melakukan kampanye tentang aturan baru dan visi baru 

pengelolaan lalu lintas Jakarta. 

- Process. Kita sebaiknya membayangkan pola pengambilan 

keputusan yang dibutuhkan untuk mendukung proses itu, 

seperti proses pengambilan keputusan untuk penyediaan 

transportasi harus dilakukan secara partisipatif. 

- Ideology. Ideologi atau keyakinan orang untuk melakukan 

perilaku baru pun patut dicermati. Sebagai contoh, jika ada 

ideologi bahwa berkendaraan umum tidak ada sangkut-

pautnya dengan lingkungan, perlu dibangun ideologi baru 

secara perlahan. 

Kemudian, dari berbagai macam faktor pendukung tersebut, kita 

membaginya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah 

bagian yang harus diselesaikan dengan peraturan perundang-

undangan. Kelompok kedua adalah bagian yang tidak memerlukan 

peraturan perundang-undangan.

Perlu Peraturan Tidak Perlu Peraturan

Aturan kewajiban bagi penyedia jasa 

transportasi untuk menyediakan 

halte bis yang nyaman

Kampanye bike everywhere

Intensif bagi bagi pengelola mal dan 

gedung untuk menyediakan kamar 

mandi, tempat penitipan sepeda, dan 

loker untuk para pesepeda

Kampanye visi baru kota Jakarta

Aturan kewajiban Pemda 

menyediakan tempat pejalan kaki 

Kerja sama dengan komunitas-

komunitas kreatif untuk meramaikan 

taman kota

Intensif pajak bagi pengguna 

kendaraan umum
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Setelah kita mengelompokkan faktor pendukung elemen 

sukses dan mendapatkan apa saja yang perlu dibuat aturannya, 

langkah selanjutnya adalah menentukan perilaku baru yang 

diharapkan dari setiap aktor. Perilaku-perilaku baru itulah yang 

kemudian akan kita susun sebagai peraturan perudang-undangan. 

Masih mengambil contoh kemacetan, perilaku baru yang ada, yaitu: 

- pemerintah akan memberikan insentif atau pemotongan 

pajak bagi mereka yang menggunakan kendaraan umum;

- pemilik bangunan dan mal menyediakan tempat penitipan 

barang untuk pengguna sepeda.

Setelah mendapatkan aturan yang akan dibuat untuk 

mendukung solusi yang dipilih, kita susun dan kelompokkan 

ketentuan. Kelompok ketentuan yang dimaksud, yaitu:

- kelompok ketentuan yang ditujukan kepada aktor;

- kelompok ketentuan yang ditujukan kepada lembaga 

pelaksana;

- kelompok ketentuan yang mengatur tentang sanksi;

- kelompok ketentuan yang mengatur mekanisme 

penyelesaian sengketa;

- kelompok ketentuan yang mengatur tentang pembiayaan; 

dan

- kelompok ketentuan yang mengatur masalah-masalah 

teknis.

Susun Perilaku Baru yang Diharapkan

Susun Enam Elemen Aturan

AKTOR LEMBAGA

PELAKSANA

SANKSI PENYELESAIAN
SENGKETA

BIAYA
MONITORING

&
EVALUASI
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a. Ketentuan tentang Aktor
Ketentuan tersebut berisi tindakan-tindakan baru yang akan dilakukan 

oleh aktor yang akan kita atur dalam peraturan perundang-undangan. 

Misalnya, dalam contoh kemacetan di atas, aktor yang dimaksud 

antara lain pengendara sepeda, pemilik mal, dan pemilik bangunan 

perkantoran. 

b. Ketentuan tentang Lembaga Pelaksana
Kita perlu memastikan bahwa ada lembaga pelaksana untuk 

memastikan aktor menjalankan tindakan-tindakan baru yang 

diinginkan, misalnya polisi, pemerintah daerah, atau Satpol PP. 

c. Ketentuan tentang Sanksi
Sanksi sering kali menjadi bobot utama dari para perancang. Hal 

pertama yang dipikirkan oleh perancang saat menyusun aturan 

adalah memberikan sanksi setinggi-tingginya bagi mereka yang 

melanggar. Padahal, sanksi hanya efektif untuk menyelesaikan dua 

hal dari kategori ROCCIPI, yaitu Interest dan Ideology. Oleh karena 

itu, kita harus memindahkan titik berat dalam menyusun aturan. Kita 

penuhi dulu faktor-faktor pendukung dari elemen sukses, kemudian 

baru fokus pada sanksi. 

Ada beberapa jenis sanksi dalam peraturan perundang-undangan. 

Berikut beberapa jenis sanksi itu. 

Ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk menentukan sanksi pidana 

dalam rancangan peraturan. 

1) Tidak terburu-buru meningkatkan beratnya sanksi pidana 

atau membuat sanksi pidana baru. Namun, bentuklah 

pelaksana peraturan yang efektif.

Contoh: 

Dibanding dengan menambah sanksi pidana bagi 

pelanggaran lalu lintas, seorang perancang mungkin 

Sanksi Pidana
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lebih baik menentukan rasio atau perbandingan yang 

memadai antara jumlah personel polisi lalu lintas dan 

ruas jalan yang ada. 

2) Tentukan berat-ringannya sanksi pidana secara adil 

berdasarkan tingkat pelanggarannya. Berikut dua faktor 

yang bisa dijadikan pertimbangan.

a. Jenis pelanggaran; biasanya terkait dengan dampak 

yang ditimbulkan pelanggaran tersebut. 

Contoh: 

Tindak pidana korupsi yang merugikan negara 

harus diancam sanksi lebih berat dari pencurian 

yang merugikan seseorang. Atau, pembunuhan 

yang berdampak pada hilangnya nyawa harus 

diancam sanksi lebih berat dari pencurian yang 

berdampak pada hilangnya harta benda. 

b. Posisi pelaku

Contoh: 

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi diancam sanksi yang lebih 

berat, yaitu ditambah 1/3 dari sanksi pidana pokok 

(Pasal 67 UU No. 30 Tahun 2002 tetang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 

3) Sanksi pidana berupa denda atau penjara akan lebih efektif 

bila perilaku mayoritas masyarakat saat itu sudah sesuai 

dengan tujuan peraturan. 

Contoh: 

Sanksi pidana pada perkelahian lebih mudah diterapkan 

di Jakarta daripada di Sumba. Di Sumba, ada budaya 

perang antarsuku yang disebut pasola. Perang itu tidak 

dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan bagian 

dari kebudayaan mereka. Jadi, sanksi pidana lebih mudah 

diterapkan di Jakarta yang tidak mempunyai budaya 

perang. 
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Selain sanksi pidana, kita juga mengenal adanya sanksi perdata dan 

administrasi. Hanya saja, sanksi perdata dan sanksi administratif 

digunakan terutama bagi perilaku bermasalah yang merugikan 

kepentingan publik atau masyarakat umum dan kepentingan institusi 

atau individu sekaligus. Sanksi itu bisa dijadikan dampingan atau 

tambahan dari sanksi pidana. 

Contoh: 

Sanksi bagi pengemban profesi seperti dokter atau pengacara 

yang melakukan perbuatan malpraktik dapat berupa kumpulan 

sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Sanksi pidana 

dijatuhkan jika perbuatan itu terbukti melanggar ketentuan 

pidana. Sanksi perdata bisa dijatuhkan untuk mengganti 

kerugian yang diderita pasien atau klien akibat perbuatannya. 

Sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik dokter, 

skorsing, atau peringatan jika terbukti ada ketentuan kode etik 

profesi yang dilanggar. 

Imbalan merupakan satu bentuk tindakan langsung. Imbalan efektif 

dalam beberapa situasi sebagai berikut.

a. Ada mekanisme menentukan derajat imbalan yang berbeda-

beda bagi tingkatan prestasi yang berbeda pula. Contohnya 

adalah penilaian kinerja terkait kenaikan gaji atau pangkat.

b. Mayoritas masyarakat bersikap konservatif pada perubahan 

yang diinginkan.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan langsung juga. 

Hanya peraturan yang mengandung ideologi baru bisa membantu 

perubahan ideologi aktor.

Contoh: 

Peraturan pegawai negeri yang menyatakan hanya tiga anak 

yang akan mendapatkan tanggungan negara mampu secara 

perlahan mengubah ideologi “banyak anak, banyak rezeki.”

Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif

Imbalan

Sanksi untuk Mengubah Ideologi
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d. Ketentuan tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa
Ketentuan tentang lembaga penyelesaian sengketa adalah ketentuan 

yang memastikan penyelesaian jika aktor dan lembaga pelaksana 

mengalami konflik. Ada beberapa lembaga penyelesaikan sengketa 

yang ada, yaitu:

a. Peradilan (Umum, Tata Usaha Negara, Pajak dan lain-lain);

b. Lembaga arbitrase; dan

c. Peradilan Adat.

e. Ketentuan tentang Pembiayaan
Dalam merancang peraturan, kita harus memastikan bahwa 

pembiayaan tidak luput untuk dipikirkan. Kita perlu melihat asal 

pembiayaan harus diperoleh: APBN, APBD, atau swadana.  Kealpaan 

itu dapat berakibat fatal, yaitu tidak dapat berjalannya peraturan yang 

kita buat. Contoh yang pernah terjadi di Indonesia adalah luputnya 

pengaturan atas pembiayaan terhadap Peradilan Tindak Pidana 

Korupsi. Konsekuensinya, Peradilan Tipikor mengalami kesulitan untuk 

direalisasikan. 

f. Ketentuan tentang Monitoring dan Evaluasi
Ketentuan tentang Monitoring dan Evaluasi juga sering dilupakan. 

Padahal, ketentuan itu penting. Beberapa akibat yang timbul dari tidak 

adanya ketentuan monitoring dan evaluasi adalah adanya aturan yang 

secara de facto sudah tidak berlaku, tetapi belum dicabut atau diganti. 

Ketentuan Monitoring dan Evaluasi juga mendorong perancang untuk 

secara aktif melakukan evaluasi tentang pemeriksaan aturan yang 

mereka buat masih sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu atau 

tidak. 
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Detail adalah tahapan terakhir dari alur Draftology. Tahapan 

itu pada dasarnya adalah proses untuk menerjemahkan 

naskah akademik menjadi peraturan. Ada dua keterampilan 

teknis yang dibutuhkan, yaitu menyusun sistematika dan kalimat 

perundangan-undangan yang bertenaga.

Detail

Sistematika peraturan perundang-undang terkadang tidak 

dianggap sebagai bagian penting dalam menyusun peraturan 

perundang-undangan. Sering kali, kita menemui peraturan yang 

memiliki sistematika rumit dan menyulitkan pembaca. Satu hal yang 

bisa menjadi tanda bahwa sistematika peraturan kurang baik adalah 

seringnya kita membolak-balik halaman aturan itu saat membacanya. 

Sistematika peraturan perundang-undangan memiliki kegunaan 

penting bagi aktor-aktor yang ada di dalamnya.

Menyusun Sistematika Peraturan

Perundang-undangan

Aktor utama

Penegak Hukum

Evaluator

Lembaga penyelesaikan 

sengketa

Membantu aktor menjalankan perilaku baru

Memudah penegakan aturan

Memudahkan proses penyelesaian sengketa

Memudahkan proses monitoring dan evaluasi
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Jika peraturan memiliki sistematika yang buruk, berikut dua akibat 

yang mungkin timbul.

1. Sulit dipahami oleh para pihak yang diatur dalam peraturan 

tersebut.

 Kelompok yang tidak memahami isi peraturan tersebut 

berpotensi melakukan pelanggaran tanpa mereka sadari. 

2. Peraturan yang tidak sistematis dimanfaatkan celah-

celahnya dengan mudah, terutama oleh kelompok yang 

memiliki kemampuan dan peluang lebih besar. 

 Peraturan dengan sistematika berantakan cenderung 

mengandung banyak lubang.

Sistematika yang buruk hanya membuat orang bertambah bingung 

dan frustasi saat membaca peraturan. Kemudian, sadar atau tidak, 

mereka menyerahkan kedaulatannya, baik untuk mempelajari, 

memahami, menilai, maupun memutuskan tindakannya, kepada 

kelompok-kelompok keahlian. Kelompok keahlian itu biasanya adalah 

profesional hukum dan aparatur hukum. 

Dengan demikian, masyarakat semakin terasingkan dari peraturannya 

sendiri. Di luar kehendaknya, masyarakat harus kehilangan kemampuan 

untuk mengendalikan substansi, implementasi, penegakan, dan 

pemanfaatan peraturan. Singkat kata, sistematika yang buruk 

menyumbang ketidakefektifan pelaksanaan peraturan sekaligus 

cenderung menambah masalah sosial yang baru. 

Tidak ada suatu teori tertentu untuk menyusun sistematika peraturan. 

Namun, ada prinsip yang perlu menjadi pegangan, yaitu membuat 

sistematika mudah dipahami dan membuatnya seperti bercerita. Dulu, 

menyusun sistematika peraturan ibarat membangun rumah tembok 

yang kaku. Maka itu, cobalah mengubah pola itu dengan membuatnya 

menjadi lebih lentur. Jangan terpaku pada sistematika peraturan yang 

pernah dibuat oleh perancang terdahulu. 

Walaupun tidak ada aturan baku, secara formal, sistematika harus 

mengacu kepada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Patokan dalam 
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Undang-Undang itu tidak mengurangi kebebasan berkreasi untuk 

menyusun sistematika. Pada dasarnya, tantangannya ada pada saat 

menyusun ketentuan utama. Alur, detil, serta perspektif peraturan 

sangat tergantung pada pengetahuan dan pemahaman pihak-pihak 

yang membuat peraturan.

Untuk memudahkan pihak yang dituju memahami logika Rancangan 

Undang-Undang, perancang harus memperhatikan beberapa prinsip 

yang digunakan pada saat menentukan urutan. 

•	 Tempatkan	 fungsi-fungsi	 umum	 terlebih	 dahulu,	 kemudian	

fungsi-fungsi khusus, dan terakhir pengecualiannya.

•	 Tempatkan	 ketentuan-ketentuan	 yang	 bersifat	 tetap,	

kemudian ketentuan yang bersifat transisi.

•	 Sedapat	mungkin,	urutkan	berdasarkan	waktu	atau	tahapan	

proses.

Substansi utama dari suatu peraturan berada dalam bagian 

Batang Tubuh. Batang tubuh memuat ketentuan-ketentuan 

yang bersifat normatif. Ketentuan itu menjadi pedoman bagi 

tiap orang yang dituju oleh peraturan. Tentu saja, setiap peraturan 

memiliki perbedaan dalam substansi pengaturannya. Perbedaan itu 

dapat mencakup keluasan ruang lingkup, daya jangkau terhadap 

pihak-pihak yang dituju, sampai dengan tingkat kerincian pengaturan. 

Misalnya, peraturan tentang pengelolaan pedagang kaki lima lebih 

sederhana bila dibandingkan dengan peraturan tentang pengelolaan 

sumber daya alam.

Kerangka Materi Sistematika Peraturan
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Dalam penyusunan materi muatan, perancang dapat menggunakan 

acuan, yaitu tujuh (7) kelompok ketentuan pokok. Ketentuan-

ketentuan itu ada di dalam peraturan yang lengkap, yaitu:

1. kelompok ketentuan definisi;

2. kelompok ketentuan utama;

3. kelompok ketentuan pelaksanaan atau penegakan;

4. kelompok ketentuan sanksi;

5. kelompok ketentuan penyelesaian sengketa;

6. kelompok ketentuan pembiayaan atau penyediaan fasilitas 

pendukung; dan

7. kelompok ketentuan teknis.

Kecuali Kelompok Ketentuan Definisi, enam kelompok lain hampir 

sama dengan isi daftar kategori-kategori solusi. Hanya saja, dalam 

kerangka materi, usulan solusi-solusi itu berubah wujud menjadi rincian 

ketentuan yang bersifat normatif. Di bawah ini, berbagai kelompok 

ketentuan itu dibahas secara ringkas untuk menggambarkan isi dari 

setiap kelompok ketentuan.

Kelompok Ketentuan Definisi

Setiap peraturan, terutama yang baru, juga merupakan kesepakatan-

kesepakatan sosial mengenai: 

•	 jenis	tindakan	yang	dianggap	bermasalah;	

•	 pihak-pihak	 yang	 berwenang	 menilai	 bahwa	 tindakan	

tersebut bermasalah;

•	 proses	dan	cara	melakukan	penilaian	hal	tersebut	agar	tidak	

terjadi kesewenang-wenangan.

Konsekuensinya, setiap ketentuan inti dalam peraturan tidak boleh 

mengandung arti yang luas sehingga bisa ditafsirkan sesuai dengan 

kepentingan atau pengalaman subjek yang diatur. Sebaliknya, 

peraturan harus memberikan batasan yang ketat dan realistis tentang 

suatu ketentuan. 
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Kelompok Ketentuan Definisi merupakan wadah yang memuat 

batasan dan pengertian mengenai istilah serta konsep-konsep utama 

yang ada pada sebuah peraturan. Perancangan peraturan di Indonesia 

meletakkan definisi-definisi dalam Bab Pertama tentang Ketentuan 

Umum. Jika tidak ada pengelompokan dalam bab, pengertian-

pengertian itu dicantumkan dalam pasal-pasal awal. Dalam praktiknya, 

selain berisi definisi atau pengertian, bagian itu juga memuat tentang 

penjelasan singkatan yang digunakan peraturan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

a. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

b. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya 

disebut Penyelenggara adalah setiap institusi 

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen 

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

c. Atasan satuan kerja Penyelenggara adalah pimpinan 

satuan kerja yang membawahi secara langsung satu 

atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan 

publik.

d. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang 

selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah 

satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang 

berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

Contoh: Dalam UU tentang Pelayanan Publik
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berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-

mata untuk kegiatan pelayanan publik.

e. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap 

orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara 

yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 

tindakan pelayanan publik.

f. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara 

maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, 

kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan 

sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik 

secara langsung maupun tidak langsung.

g. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban 

dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam 

rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur.

h. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang 

berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang 

terdapat dalam standar pelayanan.

i. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya 

disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang 

meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta 

mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara 

kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, 

tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, 

dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual 

ataupun elektronik.

j. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik 

antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman 

sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh 

ombudsman.

k. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa 

pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh 

ombudsman.
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Kelompok Ketentuan Utama

Kelompok ketentuan utama memuat perintah, larangan, atau kebolehan 

melakukan suatu tindakan tertentu. Muatan itu sesuai dengan laporan 

hasil penelitian yang berisi hasil identifikasi tentang berbagai aktor 

serta perilaku bermasalahnya. Ketentuan-ketentuan itu menjadi 

dasar bagi aparat pelaksana peraturan untuk menentukan, menilai, 

dan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar suatu 

peraturan. Meskipun demikian, perancang tidak boleh tergoda dan 

memaksakan seluruh aktor tampil dalam rancangannya. Tampil atau 

tidaknya seorang aktor ditentukan oleh penyebab yang mendorong 

dia melakukan perilaku bermasalah. 

Tidak jarang, dalam sebuah peraturan, aktor-aktor utama yang dikenali 

sebagai pihak-pihak berperilaku bermasalah tidak muncul. Hal itu 

terjadi karena perilaku bermasalahnya disebabkan oleh sesuatu yang 

tidak dimilikinya (kategori kapasitas) atau suatu situasi yang berada 

di luar kendalinya (kategori peluang). Solusi yang dianjurkan adalah 

memerintahkan pihak lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Dengan demikian, kemampuan aktor atau situasi di sekeliling aktor 

berubah. Pada gilirannya, perilaku aktor akan berubah. 

l. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di 

bidang pendayagunaan aparatur negara.

m. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai 

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintahan termasuk yang 

diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara 

serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi 

tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah.
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Misalnya, solusi peningkatan kapasitas aktor tertentu melalui pelatihan-

pelatihan yang sistematis dan terencana. Pengaturan dalam kelompok 

ketentuan utama kemudian berisi ketentuan bagi pejabat-pejabat 

tertentu, antara lain menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan 

tertentu secara reguler bagi para aktor yang memiliki perilaku 

bermasalah. 

Kesulitan utama yang sering dihadapi adalah ketika membentuk 

sebuah peraturan mengenai lembaga negara tertentu, seperti UU 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aktor utama 

yang diatur dalam peraturan itu adalah aparat birokrasi atau petugas-

petugas pemerintahan. Mereka sekaligus juga pelaksana dari sebuah 

peraturan yang lain. Misalnya, dalam kasus ini, anggota komisi adalah 

pelaksana UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Tidak jarang perancang kemudian mengabaikan ketentuan-ketentuan 

yang rinci mengenai aktor-aktor tersebut. Pertimbangannya adalah 

para aktor dalam peraturan itu belum bermasalah karena organisasinya 

masih baru. Jadi, organisasinya tentu saja belum bekerja. Namun, paling 

sering adalah kesulitan mengidentifikasi para pihak yang menjadi 

aktor dalam sebuah lembaga pemerintahan yang terorganisasi secara 

kompleks dan hierarkis. 

Pada situasi demikian, cara yang dianjurkan adalah mengidentifikasi 

dengan spesifik para aktor yang bertugas di dalam lembaga tersebut. 

Kemudian, para aktor spesifik itu diatur dalam ketentuan-ketentuan 

tersendiri. Cara itu juga memudahkan identifikasi pelaksana-pelaksana 

peraturan yang akan menegakkan ketentuan itu. 

Kelompok Ketentuan Pelaksanaan atau Penegakan

Kelompok ketentuan yang mengatur pelaksanaan atau penegakan 

ketentuan-ketentuan utama dalam sebuah peraturan menjadi perhatian 

khusus dalam Draftology. Perhatian itu didasari oleh pandangan 

bahwa tidak ada gunanya ketentuan-ketentuan utama diberlakukan 

jika tidak ada mekanisme rinci yang menjamin ketentuan-ketentuan 

itu akan dilaksanakan.
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Perhatian tersebut juga menunjukkan bahwa sebuah peraturan 

yang baik adalah peraturan yang bisa dilaksanakan. Pernyataan “…

peraturannya sesungguhnya sudah baik, tapi pelaksanaannya saja 

yang buruk…” adalah omong kosong (contradictio in terminis).

Pada intinya, isi ketentuan pelaksanaan harus mampu memastikan 

setiap aktor berperilaku sesuai dengan ketentuan utama. Isi utama 

ketentuan pelaksanaan itu:

a. pihak-pihak, orang, atau organisasi yang memastikan 

pelaksanakan ketentuan utama;

b. tugas dan wewenang para pelaksana; serta 

c. prosedur dan kriteria untuk menegakkan ketentuan utama. 

Perancang dapat menggunakan daftar di bawah ini sebagai panduan 

menyusun ketentuan-ketentuan pelaksanaan atau penegakan.

Pelaksana utama:

•	 Siapa	 saja	 yang	 memiliki	 syarat	 mengemban	 tugas	

pelaksanaan tersebut? 

•	 Bagaimana	proses	seleksinya?	

•	 Siapa	yang	mengangkatnya?

•	 Kriteria	atau	prosedur	apa	yang	bisa	memberhentikannya	

atau memutuskan masa kerjanya?

•	 Apa	 tugas	 dan	 wewenang	 untuk	 menegakkan	

ketentuan? 

•	 Apa	 tugas	 dan	 wewenang	 yang	 berkaitan	 dengan	

kelangsungan fungsi organisasi? Misalnya, mengangkat 

dan memberhentikan personel, mengelola keuangan, 

mewakili lembaga untuk berhubungan dengan 

 pihak luar.

Tata cara pengambilan keputusan:

•	 Bagaimana	jenis-jenis	rapat	dan	tata	cara	rapat?

•	 Siapa	yang	mengundang	rapat?

•	 Siapa	peserta	rapat?

•	 Apa	syarat	sahnya	rapat?

•	 Bagaimana	 metode	 dan	 apa	 kriteria	 pengambilan	

keputusan dalam rapat?
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Kelompok Ketentuan Sanksi

Kelompok ketentuan sanksi berisi tentang pernyataan-pernyataan 

sebagai konsekuensi atau ganjaran yang akan ditimpakan kepada 

aktor utama maupun pelaksana peraturan karena tindakan-tindakan 

mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang ditujukan terhadapnya. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan-ketentuan sanksi adalah 

pelaku yang memberikan ganjaran itu dan prosedur yang diterapkan 

untuk sanksi itu.

Di Indonesia, ketentuan tentang beberapa sanksi memiliki batasan 

yang cukup tegas. Ketentuan sanksi pidana secara konstitusional 

hanya boleh diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah 

(Perda). Khusus untuk jenis-jenis sanksi pidana, ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam peraturan harus mengacu pada jenis sanksi pidana 

yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahkan, 

untuk Perda, ukuran maksimal pidana dan denda memiliki batasan 

yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

Penempatan sanksi pidana dalam pengelompokan dan penataurutan 

peraturan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:

•	 langsung	 mengiring	 perintah	 dalam	 ketentuan-ketentuan;	

serta

•	 dikelompokkan	dalam	Bab	tentang	Ketentuan	Pidana.	

Penyelesaian sengketa:

•	 Bagaimana	wewenang,	tanggung	jawab,	dan	tata	cara	

penyelesaian sengketa dengan pihak lain?

•	 Bagaimana	sengketa	dalam	lingkup	internal	organisasi,	

misalnya perihal pelanggaran disiplin pegawai?

•	 Bagaimana	 sengketa	 dengan	 pihak	 lain,	 misalnya	

prosedur banding oleh pihak-pihak tertentu terhadap 

keputusan yang diambil oleh organisasi pelaksana?
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Kelompok Ketentuan Mekanisme Penyelesaian 
Sengketa

Sebuah peraturan yang baik harus memiliki mekanisme evaluasi 

sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya. 

Setiap peraturan memiliki daya adaptasi terbatas terhadap 

perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. 

Namun, sebelum perubahan peraturan itu terjadi, perancang harus 

mengetahui cara menyelesaikan persoalan sengketa yang sedang 

terjadi antara para aktor yang dituju atau pihak ketiga yang terkait 

dan pelaksana yang ingin menegakkan peraturan akibat perbedaan 

penafsiran mengenai ketentuan dalam peraturan.

Persoalan tersebut melatarberlakangi pentingnya mempertimbangkan 

kelompok ketentuan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain 

asumsi objektif itu, kelompok ketentuan penyelesaian sengketa juga 

didasarkan oleh dua prinsip, yaitu:

•	 hak	membela	diri	bagi	setiap	orang	yang	disangka	melakukan	

tindakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta

•	 hak	 untuk	 mengajukan	 keberatan	 terhadap	 putusan	

pelaksana peraturan, baik yang langsung ditujukan terhadap 

dirinya maupun yang tidak langsung, yang berakibat 

kerugian pada dirinya.

Kelompok ketentuan penyelesaian sengketa berisi ketentuan-

ketentuan yang menyediakan mekanisme bagi tiap aktor dan pihak 

ketiga untuk mempertanyakan dan menggugat keputusan-keputusan 

atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pelaksana peraturan dalam 

menegakkan peraturan. Unsur-unsur yang ada dalam kelompok 

ketentuan itu antara lain sebagai berikut.

•	 Siapa	yang	ditunjuk	untuk	menilai	dan	memutuskan	sengketa	

yang terjadi?

•	 Siapa	saja	yang	dapat	mengajukan	sengketa?

•	 Prosedur	apa	saja	yang	harus	ditempuh?	

•	 Persyaratan	 apa	 saja	 yang	 harus	 dihadirkan	 untuk	

mengajukan sengketa?

•	 Prosedur	dan	kriteria	 apa	yang	menjadi	pedoman	pejabat	

atau lembaga penyelesai sengketa dalam menilai dan 

memutuskan sengketa yang diajukan? 

•	 Sejauh	 mana	 daya	 ikat	 dari	 putusan	 lembaga	 penyelesai	

sengketa tersebut terhadap para pihak?



78

Kelompok Ketentuan Pembiayaan atau Fasilitas 
Pendukung

Setiap peraturan, apalagi yang baru, selalu memerlukan sumber 

daya untuk memastikan pelaksanaannya. Misalnya, sebuah peraturan 

mengharuskan pembentukan badan pelaksana peraturan baru. 

Artinya, ada sejumlah pegawai baru yang dipekerjakan dan digaji 

secara reguler. Mungkin saja, ada gedung mesti dibangun atau disewa 

sebagai kantor pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, 

ada pengeluaran rutin yang mesti disiapkan untuk memastikan 

aktivitas berjalan dengan baik, seperti sewa listrik, air, dan telepon. 

Agar kerja para pegawai sesuai dengan standar profesional, peralatan 

pendukung kerja juga mesti tersedia secara memadai. Sekurang-

kurangnya, tersedia kursi, meja, komputer, peralatan rapat, dan alat-

alat tulis. 

Sebuah peraturan bisa saja tidak mengharuskan pembentukan 

lembaga pelaksana baru. Pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada 

organisasi-organisasi yang sudah ada. Pada situasi itu, perancang tetap 

perlu mempertimbangkan pembiayaan, seperti ada-tidaknya beban 

pembiayaan baru yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan 

peraturan itu. 

Kelompok ketentuan pembiayaan atau fasilitas pendukung berisi 

ketentuan tentang: 

•	 Siapa	 yang	 harus	 menyediakan	 pembiayaan	 pelaksanaan	

peraturan tersebut?

•	 Dari	mana	pembiayaan	tersebut	didapat?

Sebagian besar peraturan menganggap pembiayaan pelaksanaan 

peraturan sudah tersedia dalam anggaran negara; tidak perlu lagi 

mencantumkannya secara khusus dalam peraturan itu. Namun, tidak 

ada salahnya memeriksa di departemen atau instansi pemerintah 

tertentu yang bertanggung jawab pada perencanaan dan pengelolaan 

keuangan negara. Hal itu untuk memastikan anggaran bagi peraturan 

yang disusun memang bisa tersedia. 
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Kelompok Ketentuan Teknis

Ketentuan Penutup 

Kelompok ketentuan teknis berisikan ketentuan-ketentuan tentang 

peralihan dan penutup. Ketentuan peralihan atau transisi merupakan 

ketentuan yang memuat penyesuaian terhadap kondisi yang sudah 

ada. Bentuknya dapat berupa: 

•	 ketentuan	khusus	mengenai	keberlakuan	sementara	(transisi)	

ketentuan sebelumnya sampai jangka waktu tertentu; 

•	 ketentuan	 tentang	 penundaan	 daya	 laku	 beberapa	

ketentuan-ketentuan dalam peraturan; dan

•	 ketentuan	 tentang	 tenggat	 waktu	 tertentu;	 diberikan	

kepada pelaksana peraturan untuk mempersiapkan kondisi-

kondisi tertentu sebagai prasyarat pelaksanaan peraturan, 

misalnya pembentukan organisasi tertentu, pemilihan, dan 

pengangkatan jabatan-jabatan tertentu yang akan bertugas 

sebagai pelaksana peraturan. 

Ketentuan penutup merupakan kumpulan ketentuan yang dapat 

berupa: 

•	 ketentuan	 mengenai	 masa	 berlaku	 efektif	 dari	 sebuah	

peraturan;

•	 ketentuan	 penyesuaian-penyesuaian	 peraturan-peraturan	

lain terhadap peraturan tersebut; 

•	 ketentuan	 pemberhentian	 daya	 laku	 (pernyataan	 tidak	

berlaku) peraturan-peraturan yang ketentuan-ketentuannya 

sudah digantikan dengan peraturan tersebut;

•	 ketentuan	 nama	 lain	 untuk	 peraturan	 tersebut	 agar	 lebih	

mudah dipahami dan diingat; 

•	 ketentuan	tentang	tenggat	waktu	masa	penetapan	peraturan	

pelaksana dari peraturan tersebut; 

•	 ketentuan	tentang	masa	daluarsa	(sunset	clause)	peraturan	

tersebut berikut kriteria dan prosedur untuk memperpanjang 

masa berlaku peraturan tersebut. 

Peraturan yang disusun bisa tidak hanya mengandalkan pembiayaan 

dari anggaran negara. Misalnya, membuka kemungkinan kerja sama 

atau pembiayaan dari swasta atau bahkan hibah dari lembaga 

donor. Jika demikian, ketentuan tentang pembiayaan sebaiknya 

juga mengatur tentang prosedur dan kriteria untuk menerima dan 

mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu. 
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Kerangka formal menyediakan wadah untuk mengemukakan 

beberapa hal, yaitu: 

•	 identitas	peraturan;	

•	 konteks	sosial	lahirnya	peraturan;

•	 para	pihak	yang	bertanggung	 jawab	melahirkan	peraturan	

tersebut;

•	 peraturan	induk	yang	berkaitan	langsung	dengannya;

•	 isi	peraturan;

•	 relasinya	dengan	peraturan-peraturan	lain;	dan

•	 waktu	peraturan	tersebut	berlaku	di	dalam	masyarakat.

Dalam istilah yang lebih khusus, tiap unsur tersebut, yaitu: 

a. judul;

b. pembukaan;

c. batang tubuh;

d. penutup;

e. penjelasan (biasanya hanya ada dalam Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah); dan

f. lampiran (bila diperlukan).

Kerangka Formal Sistematika Peraturan 

Judul

Judul suatu peraturan merupakan kalimat yang menyatakan 

gambaran pokok substansi peraturan. Judul terdiri dari nomor, tahun 

pembentukan, dan nama peraturan tersebut. 

Contoh: 

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK
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Pembukaan

Pembukaan suatu peraturan terdiri dari:

1.  Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan lembaga 

yang membentuk

Contoh:

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia,

2. Konsiderans: ‘Menimbang’

Istilah konsiderans berasal dari bahasa Belanda. Bahasa Inggris-

nya adalah considerating yang berarti ‘mempertimbangkan’. 

Konsiderans berisi tentang pokok pikiran atau alasan-alasan 

yang mendasari perlunya peraturan tersebut dibuat. Perumusan 

konsiderans dilakukan dengan rumusan atau kalimat yang 

singkat. Apabila pokok pikiran atau alasan yang mendasari 

pembentukan peraturan itu terkonsep secara luas, perumusan 

dimuat dalam bagian Penjelasan Umum pada peraturan itu.

Di Indonesia, konsiderans memuat unsur-unsur filosofis, historis, 

dan sosiologis. Selain itu, konsiderans juga bersifat faktual dan 

kronologis sehingga pokok pikiran atau alasan yang hanya 

menyebutkan bahwa peraturan itu perlu dibentuk tidak tepat. 

Selanjutnya, pada bagian akhir, konsiderans ditutup dengan 

kesimpulan dari pokok-pokok pikiran yang telah disebutkan 

sebelumnya.

Dalam Draftology, isi konsiderans bisa merupakan rangkaian 

kesimpulan pokok tentang: 

•	 masalah	sosial	yang	ingin	dipecahkan	dan	gejala-gejalanya;

•	 perilaku	 bermasalah	 yang	 jadi	 penyebab	 utama	 masalah	

sosial tersebut; dan

•	 solusi-solusi	utama	yang	diajukan,	termasuk	solusi	tentang	

muatan umum dari peraturan.
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Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani 

setiap warga negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya 

dalam kerangka pelayanan publik yang 

merupakan amanat Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa membangun kepercayaan 

masyarakat atas pelayanan publik yang 

dilakukan penyelenggara pelayanan publik 

merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

seiring dengan harapan dan tuntutan 

seluruh warga negara dan penduduk 

tentang peningkatan pelayanan publik;

c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas 

hak dan kewajiban setiap warga negara 

dan penduduk serta terwujudnya 

tanggung jawab negara dan korporasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

diperlukan norma hukum yang memberi 

pengaturan secara jelas;

d.  bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas dan menjamin penyediaan 

pelayanan publik sesuai dengan asas-asas 

umum pemerintahan dan korporasi yang 

baik serta untuk memberi perlindungan 

bagi setiap warga negara dan penduduk 

dari penyalahgunaan wewenang di dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, 

diperlukan pengaturan hukum yang 

mendukungnya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk 

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.

Contoh: UU tentang Pelayanan Publik
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3. Dasar Hukum: ‘Mengingat’

Dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan 

landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan 

perundang-undangan tersebut. Dasar hukum berisi dua 

kelompok peraturan, yaitu peraturan yang memberikan alas 

wewenang bagi pejabat pembentuk peraturan dan peraturan 

yang memberikan alas konstitusional bagi muatan yang 

terkandung dalam peraturan itu. 

Dalam perumusannya, dasar hukum ditulis secara kronologis 

sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. 

Apabila dasar hukum itu berada dalam satu tingkatan yang 

sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan, lihat 

tahun pembentukannya. Apabila tahun pembentukannya sama, 

susun berdasarkan nomor urutan pembentukan peraturan 

perundang-undangan itu.

Contoh: UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, 

Pasal 27 Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 

28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 

34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 3041) sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 3890);

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir 
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4. Diktum: ‘Memutuskan’ dan ‘Menetapkan’ serta Nama Peraturan

Diktum dalam peraturan perundang-undangan adalah penulisan 

nama dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk atau 

diputuskan. Nama itu sesuai dengan nama yang tertulis dalam 

judul peraturan perundang-undangan.

dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 4844);

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Covenant on 

Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 No. 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 

4557);

5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Covenant on Civil 

and Political Rights (Kovenan Internasional 

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 4558);

6. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 4899);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA 

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN 

PUBLIK

Contoh: Perda Tangerang tentang Tata Cara Pembentukan 

Peraturan Daerah

Batang Tubuh merupakan bagian inti sebuah peraturan. Bagian 

itu memuat seluruh ketentuan materi yang diatur dalam sebuah 

peraturan yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Ketentuan-ketentuan 

itu dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat normatif.

Dari segi format penulisan, bagian Batang Tubuh memiliki pola 

penomoran (numbering) yang khas. Komponen-komponen 

penomoran itu secara berurutan mulai dari pengelompokan yang 

terbesar, yaitu:

1. buku;

2. bab;

3. bagian;

4. paragraf;

5. pasal; dan

6. ayat.

Batang Tubuh
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PERTAMA

I

Kesatu

1

1

( 1 )

Buku

Bab

Bagian

Paragraf

Pasal

Ayat

Khusus untuk Buku, pola pengelompokan tersebut dipakai jika 

peraturan perundang-undangan merupakan suatu kodifikasi. Selain 

itu, Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang 

seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BUKU KETIGA

PERIKATAN

Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul Bab seluruhnya 

ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB III

PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN PENATAAN 

PELAYANAN PUBLIK

Bagian diberi nomor urut yang dituliskan dengan huruf dan diberi 

judul. Selain itu, huruf awal kata “Bagian”, nomor urut, dan setiap kata 

pada judul ditulis dengan huruf kapital.

Selain itu, cara penulisan nomor urut untuk setiap kelompok 

menggunakan simbol yang berbeda seperti berikut. 
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Bagian Kesatu

Pembina dan Penanggung Jawab Pelayanan Publik

Paragraf 2

Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. 

Selain itu, huruf awal kata “Paragraf” dan setiap kata pada judul ditulis 

dengan huruf kapital.

Contoh:

Secara formal, Pasal merupakan satuan pengaturan terkecil atau 

disebut juga sebagai satuan acuan dari pengaturan dalam Batang 

Tubuh. Dalam Pasal, norma dari sebuah peraturan dinyatakan. Oleh 

karena itu, ada prinsip yang menyatakan bahwa satu Pasal hanya 

mengandung satu pokok pikiran saja. Meskipun demikian, kadang satu 

pokok pikiran mengandung beberapa norma yang sulit dimuat dalam 

satu kalimat saja sehingga kemudian dipecah dalam ayat-ayat. 

Dalam penulisannya, Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan 

huruf awal dari kata “pasal” ditulis dengan huruf kapital. Sementara 

itu, Ayat diberi nomor urut dengan angka arab yang diletakkan di 

dalam tanda baca kurung tanpa diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

Contoh:

Pasal 9

1) Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai 

bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan 

sistem pelayanan terpadu.

2)   Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan 

pemerintah.
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Penutup merupakan bagian akhir dari suatu peraturan. Penutup terdiri 

dari rumusan perintah pengundangan, pengesahan atau penetapan, 

pengundangan, serta penyebutan Lembaran Negara peraturan 

tersebut.

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Juli 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Juli 2009

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 

NOMOR 112

Penjelasan merupakan uraian dari pembentuk peraturan sehingga 

merupakan interpretasi resmi tentang suatu ketentuan dalam 

peraturan. Melalui penjelasan pihak-pihak yang dituju oleh peraturan, 

diketahui latar belakang pembentukan peraturan, maksud dan tujuan 

pembentukan peraturan, dan segala sesuatu yang dipandang oleh 

pembentuk peraturan perlu dijelaskan. Pada dasarnya, penjelasan 

terdiri dari dua bagian, yaitu penjelasan umum dan penjelasan pasal 

per pasal. 

Penutup

Penjelasan
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Penjelasan Umum dalam suatu peraturan berisi uraian naratif tentang:

•	 masalah	 sosial	 yang	 menjadi	 perhatian	 dan	 hendak	

diselesaikan;

•	 penyebab-penyebab	munculnya	masalah	tersebut;	dan

•	 jalan	 keluar	 yang	 menjadi	 pilihan	 pembentuk	 Undang-

Undang.

Penjelasan pasal demi pasal merupakan uraian naratif tentang hal-

hal yang dipandang perlu, yaitu menjelaskan dasar pemikiran dan 

menjabarkan pengertian. Selain itu, penjelasan pasal demi pasal juga 

dapat memberikan contoh yang relevan untuk ketentuan yang ada 

dalam pasal-pasal peraturan tersebut. 

Pada dasarnya, pemakaian penjelasan pada pasal tidak wajib atau 

tidak semua pasal memerlukan penjelasan. Suatu anjuran yang perlu 

menjadi perhatian dalam merancang peraturan, yakni usahakan 

setiap ketentuan tidak memerlukan penjelasan lagi. Penjelasan dapat 

menyulitkan pemahaman para pengguna. Tidak jarang penjelasan 

pasal malah menimbulkan semakin banyak penafsiran. Dengan 

kata lain, penjelasan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

peraturan. 

Dalam perumusannya, penjelasan pasal demi pasal harus 

memperhatikan beberapa hal, yaitu:

•	 tidak	bertentangan	dengan	materi	pokok	yang	diatur	dalam	

batang tubuh;

•	 tidak	memperluas	atau	menambah	norma	yang	ada	dalam	

batang tubuh;

•	 tidak	melakukan	pengulangan	atas	materi	pokok	yang	diatur	

dalam batang tubuh; dan

•	 tidak	mengulangi	uraian	kata,	 istilah,	atau	pengertian	yang	

telah dimuat dalam ketentuan umum.
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Meski tidak menjadi pengetahuan umum, suatu peraturan perundang-

undangan dapat menyertakan “Lampiran”. Selain teks, lampiran 

bisa berupa gambar atau foto. Seperti peta wilayah, topografi suatu 

daerah, skema-skema, atau bagan-bagan organisasi. 

Muatan lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari muatan 

peraturan. Muatan lampiran memiliki daya ikat yang setara dengan 

ketentuan-ketentuan utama dalam peraturan tersebut, misalnya, 

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. UU itu mengandung Lampiran mengenai contoh peraturan 

dan teknis menyusun peraturan. 

Jika suatu peraturan memerlukan lampiran, hal itu harus dinyatakan 

dalam Batang Tubuh. Selain itu, pada akhir lampiran, harus dicantumkan 

nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan peraturan yang 

bersangkutan.

Lampiran

Setiap patah kata yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan adalah penentu segala tindakan subjek yang diatur 

oleh peraturan itu. Perancang tidak memiliki keleluasaan tanpa 

batas untuk mengubah atau meniadakan ketentuan dalam suatu 

peraturan. Oleh karenanya, rumusan kalimat perundang-undangan 

harus sedemikian rupa disusun dengan mengedepankan prinsip 

kehati-hatian.

Dalam Draftology, keberhasilan perancang dalam menuangkan 

kalimat yang sederhana dapat memudahkan masyarakat memahami 

maksud peraturan. Sebaliknya, kalimat perundang-undangan yang 

berbelit-belit dan sulit dipahami berkonsekuensi pada lemahnya 

pelaksanaan peraturan itu sendiri. Dari sisi komunikasi—salah satu 

kategori dalam ROCCIPI—pun, kalimat yang jelas mutlak dibutuhkan 

untuk mengomunikasikan norma-norma yang diatur agar masyarakat 

yang menjadi target peraturan dapat mewujudkan perubahan perilaku 

seperti yang diharapkan peraturan itu.

Menyusun Kalimat Peraturan yang Bertenaga
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Barangkali, tak terhitung berapa kali kita mendengar bahwa bahasa 

hukum—khususnya bahasa perundang-undangan—amat berbeda 

dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Alasannya, bunyi pasal atau ayat 

dalam peraturan cenderung panjang, berbelit-belit, dan mengandung 

banyak istilah teknis hukum. Sekarang, mari kita lihat apa yang 

dimaksud dengan bahasa peraturan perundang-undangan oleh Bab 

III Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Ragam Bahasa Peraturan 

Perundang-undangan di bawah ini.

”Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya 

tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang 

menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, 

teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun 

demikian, bahasa peraturan perundang-undangan 

mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan 

atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, 

keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan 

hukum.”

Sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, 

UU No. 12 Tahun 2011 juga memberikan beberapa petunjuk untuk 

menyusun kalimat perundang-undangan sebagai berikut.

1. Gunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah 

dimengerti.

2. Hindari penggunaan kata atau frase yang artinya tidak 

menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

3. Gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

4. Gunakan kata meliputi untuk memberikan perluasan 

pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum 

tanpa membuat definisi baru.

5. Gunakan kata tidak meliputi untuk mempersempit 

pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum 

tanpa membuat definisi baru.

6. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang 

maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa 

digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
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7. Hindari penggunaan beberapa istilah yang berbeda untuk 

menyatakan satu ataupun satu istilah untuk beberapa 

pengertian yang berbeda.

8. Bila mengacu ke pasal atau ayat lain, hindari penggunaan 

frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau 

menyimpang dari.

9. Bila menggunakan satu istilah secara berulang-ulang, 

sebaiknya definisikan arti kata atau frasa tersebut atau 

gunakan singkatan atau akronim untuk menyederhanakan 

rumusan dalam peraturan perundang-undangan.

10. Hindari pembedaan suatu definisi atau batasan pengertian 

antara yang tercantum dalam peraturan yang lebih tinggi 

dengan yang tercantum dalam peraturan yang lebih rendah.

11. Untuk mengantisipasi perubahan nama departemen 

atau kementerian, penyebutan nama menteri sebaiknya 

didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang 

bersangkutan, bukan nama jabatan resmi menteri yang 

bersangkutan.

12. Gunakan kata atau frase bahasa asing serapan yang banyak 

dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah 

bahasa Indonesia jika kata atau frase itu:

a. mempunyai konotasi yang cocok;

b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya 

dalam bahasa Indonesia; 

c. mempunyai corak internasional;

d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau

e. lebih mudah dipahami daripada padanannya dalam 

bahasa Indonesia.

Selain acuan yang diberikan oleh UU No. 12 Tahun 2011, 

terdapat tiga prinsip dalam Draftology yang dapat membantu 

perancang dalam menuangkan norma-norma yang ingin diatur 

dalam rumusan kalimat peraturan. Bagian ini menjelaskan ketiga 

prinsip yang dimaksud.

Prinsip Kalimat Perundang-undangan
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Kalimat peraturan haruslah sederhana, singkat, dan mudah dipahami 

(tidak berbelit-belit). Kalimat sederhana lebih mudah dipahami 

ketimbang kalimat panjang dengan bahasa yang rumit. Gunakan 

bahasa yang dimengerti banyak orang serta tidak menimbulkan 

makna ganda atau menimbulkan banyak penafsiran. Kalimat singkat 

dan sederhana menutup kemungkinan terjadinya penafsiran yang 

melenceng. Ciri yang paling penting diingat oleh perancang dalam 

prinsip itu adalah satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma 

yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. Untuk memperjelasnya, 

mari kita perhatikan contoh berikut.

Perhatikan:

“Rancangan Undang-Undang yang diajukan di luar 

Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih 

dahulu disepakati oleh Badan Legislasi dan selanjutnya 

Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri 

yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan 

perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan 

bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna 

untuk ditetapkan.” 

(Pasal 108 ayat (4) Peraturan Tata Tertib DPR RI Tahun 

2010)

Prinsip 1: Kejelasan
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Penjelasan:
Peraturan di atas terlalu panjang. Penelitian menunjukkan bahwa 

pembaca dengan latar belakang pendidikan yang rendah sulit 

memahami makna kalimat yang melebihi 17 kata. Setidaknya, 

peraturan yang disusun dibatasi jumlah maksimal katanya setiap 

kalimat, yaitu 40 kata atau 5 baris. Kalimat yang menyampaikan satu 

pokok gagasan dengan singkat dan jelas dapat membantu pembaca 

memahami maknanya.

Selain terlampau panjang, kalimat peraturan tesebut juga 

mencantumkan lebih dari satu norma dalam sebuah kalimat utuh. 

Akibatnya, kalimat sulit dipahami sehingga dikhawatirkan terdapat 

norma yang terlewati pelaksanaannya. Dengan tujuan mencantumkan 

norma-norma yang sama, kalimat peraturan di atas dapat diurai 

menjadi beberapa ayat atau butir terpisah. 

Bandingkan dengan:
“Rancangan Undang-Undang yang diajukan di luar 
Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
melewati tahap-tahap berikut ini:

a. Badan Legislasi menyepakati Rancangan Undang-
Undang;

b. Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri 
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perundang-
undangan untuk mendapatkan persetujuan bersama atas 
Rancangan Undang-Undang;

c. Badan Legislasi melaporkan hasil kedua tahap di atas 
dalam Rapat Paripurna; dan

d. Rapat Paripurna menetapkan Rancangan Undang-
Undang menjadi Undang-Undang.”

 

Selain itu, secara umum, kalimat yang digunakan dalam menyusun 

peraturan sebaiknya bernilai positif. Kalimat positif lebih mudah 

dipahami daripada kalimat negatif. Agar lebih jelas, perhatikan UU No. 

14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut.

Tiada seorang jua pun dapat dikenakan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, dan pensitaan selain atas 
perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal yang 
menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-Undang. 
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Kalimat tersebut susah dipahami karena menggunakan kalimat negatif 

melalui frasa tiada seorang jua pun. Kalimat itu dapat lebih mudah 

dipahami pembaca jika menggunakan kalimat positif seperti berikut.

 

Petugas kepolisian dilarang melakukan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas 

perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal yang 

menurut cara-cara yang diatur Undang-Undang. 

Contoh lain yang menggunakan kalimat negatif, yaitu “Dilarang tidak 

mendaftar kembali”. Kalimat itu pun akan lebih mudah dipahami jika 

menggunakan kalimat positif, yaitu “Harus mendaftar kembali”.

Dalam ilmu hukum dikenal isi norma hukum, yakni perintah, larangan, 

dan kebolehan. Kalimat peraturan—sebagai rumusan yang memuat 

norma hukum—harus secara rinci menjelaskan perintah, larangan, atau 

kebolehan itu. Hal itu membuat pihak yang dituju dapat mengetahui 

secara tepat hal-hal yang diperintahkan, dilarang, dan diizinkan.

Sebuah kalimat peraturan hendaknya menggunakan satu kata untuk 

menyatakan maksud yang sama. Hindari penggunaan kata yang sama 

untuk menyatakan makna yang berbeda. Sebaliknya, jangan pula 

menggunakan kata yang berbeda untuk menyatakan maksud yang 

sama. 

Sebagai contoh, perhatikan Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan berikut.

5) Layanan perpustakaan diselenggarakan 

sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk 

mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.

6)  Layanan perpustakaan secara terpadu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan 

melalui jejaring telematika.

Prinsip 2: Ketelitian

Prinsip 3: Konsistensi
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Pada dasarnya, diselenggarakan dan dilaksanakan mempunyai makna 

yang sama. Perbedaan pilihan kata untuk merujuk makna yang sama 

dapat membingungkan pembaca. Sebaiknya, salah satu dipilih untuk 

mewakili makna itu dan digunakan secara konsisten.

Selain pedoman normatif yang telah diatur dalam UU No. 12 

Tahun 2011, terdapat pula beberapa langkah yang harus dikuasai 

oleh perancang untuk menyusun suatu kalimat peraturan yang 

efektif. Langkah pertama adalah menentukan siapa, yaitu subjek atau 

pelaku yang menjadi tujuan dibentuknya peraturan. Langkah kedua 

adalah menentukan apa, yaitu tindakan yang diatur dan melekat pada 

subjek yang menjadi target peraturan. Bagian ini menguraikan maksud 

kedua langkah itu.

Menentukan Siapa Melakukan Apa

a. Subjek adalah Pihak yang Diperintahkan dalam Kalimat Peraturan

Untuk menentukan siapa yang menjadi subjek dalam suatu kalimat 

peraturan, perancang perlu memastikan hal-hal di bawah ini.

o Subjek harus memiliki kemampuan untuk melakukan 

tindakan

Perhatikan:

“Setiap anak harus memiliki akta kelahiran sebelum 

berumur tiga tahun.”

Penjelasan:

Kalimat peraturan di atas menunjuk setiap anak 

sebagai subjek. Secara tata bahasa, maksud kalimat 

tersebut tidak salah dan dapat dipahami. Namun, 

kalimat itu menjadi tidak logis karena setiap anak 

yang dimaksud tidak memiliki kesanggupan untuk 

melakukan tindakan administratif yang diperintahkan, 

yaitu memiliki akta kelahiran. Ketentuan terkait 

pencatatan kelahiran tersebut kini telah mengalami 

perbaikan.

Langkah 1: Menentukan “Siapa” (Subjek)
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Bandingkan dengan:

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk 

kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya 

peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) 

hari sejak kelahiran.”

(Pasal 28 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan)

o Subjek bukan benda mati

Perhatikan:

“Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di 

jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik 

jalan.” 

(Pasal 48 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Penjelasan:

Benda mati tidak memiliki kemampuan untuk 

melakukan suatu tindakan seperti yang diperintahkan 
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peraturan di atas. Subjek dalam kalimat peraturan di 

atas—setiap kendaraan bermotor—adalah benda mati 

yang tidak punya kemampuan melakukan tindakan. 

Bagaimana mungkin suatu peraturan memberikan 

instruksi kepada benda mati?

Bandingkan dengan:

“Setiap pemilik kendaraan bermotor harus 

memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan 

laik jalan kendaraan bermotor miliknya yang 

dioperasikan di jalan.”

b. Gunakan Kalimat Aktif

Penggunaan kalimat aktif mencerminkan perintah untuk melakukan 

suatu tindakan. Selain itu, subjek atau pelaku juga lebih mudah 

ditentukan. Sebaliknya, kalimat pasif cenderung menyembunyikan 

pelaku.

Perhatikan:

“Untuk mewakili Negara Republik Indonesia sebagai salah 

satu negara pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban 

berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Otoritas 

Nasional.”

(Pasal 16 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2008 tentang Larangan 

Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia)

Penjelasan:

Kalimat di atas tidak menentukan subjek dengan jelas: 

siapa yang harus membentuk Otoritas Nasional?

Bandingkan dengan:

“Pemerintah Indonesia membentuk Otoritas Nasional 

untuk mewakili Negara Republik Indonesia sebagai salah 

satu negara pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban 

berdasarkan Undang-Undang ini.”
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c. Sebutkan Kepala atau Penanggung Jawab Institusi Apabila 

Subjek adalah Badan Hukum

Perhatikan:

“Pemerintah dapat membentuk dan/atau menetapkan 

kawasan khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk 

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu 

yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

(Pasal 30 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Penjelasan:

Kalimat peraturan di atas tidak menunjukkan secara 

jelas dan spesifik siapa yang menjadi subjek sebagai 

penanggung jawab badan hukum (pemerintah) yang 

dituju.

Bandingkan dengan:

“Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi 

atas usul Kepala Perpustakaan Provinsi.” 

(Pasal 44 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan)

a. Tujukan pada Perilaku, bukan Hak dan Kewajiban

Hindari penggunaan kata hak dan kewajiban karena pernyataan 

tentang hak dan  kewajiban tidak menyatakan siapa melakukan 

tindakan apa.

Perhatikan:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 

berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.” 

(Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak)

Langkah 2: Menentukan “Apa” (Predikat)
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Penjelasan:

Kalimat di atas tidak menguraikan dengan jelas siapa 

yang memiliki kewajiban atau menjamin setiap anak dapat 

beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi.

Bandingkan dengan:

“Setiap orang dilarang menghalangi setiap anak untuk 

beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam 

bimbingan orang tua.”

 

b. Gunakan Kata Harus atau Wajib untuk Kewajiban Bertindak

Penggunaan kata harus atau wajib dimaksudkan untuk 

mempertegas bahwa subjek yang dituju dituntut untuk melakukan 

tindakan sesuai yang diperintahkan oleh peraturan.

Contoh:

“Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian 

pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada 

Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.” 

(Pasal 13 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang)
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c. Gunakan Kata Dilarang untuk Perintah Tidak Melakukan Sesuatu

Kalimat peraturan yang berisi larangan harus dengan tegas 

menyatakan bahwa subjek yang dituju dituntut untuk tidak 

melakukan tindakan sesuai yang tercantum dalam peraturan.

Perhatikan:

“Tidak seorang pun diperkenankan membuat keributan di 

ruang persidangan.”

Penjelasan:

Secara tidak langsung, kalimat peraturan di atas 

memang bermaksud melarang setiap orang membuat 

keributan. Namun, maksud norma itu akan lebih jelas jika 

menggunakan kata “dilarang”.

Bandingkan dengan:

“Setiap orang dilarang membuat keributan di ruang 

persidangan.”

d. Berhati-hati Menggunakan Kata Dapat

Kata dapat bersifat kondisional, artinya pemilihan suatu kondisi 

diserahkan kepada subjek yang dikuasakan untuk melakukan 

tindakan yang diatur. Penggunaan kata dapat berpotensi 

menimbulkan masalah apabila kata itu melekat pada suatu tindakan 

pejabat yang diatur dalam peraturan. Dalam praktik, kata dapat 

sering kali disalahgunakan oleh pejabat (sebagai subjek) untuk 

tidak melakukan tindakan yang dikehendaki oleh peraturan.

Contoh:

“Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat diakses 

oleh masyarakat.” 

(Pasal 266 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR RI Tahun 

2010)
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e. Sesuaikan Kalimat untuk Pengaturan dalam Kondisi Tertentu

Pembuat peraturan harus menyatakan dengan jelas, tegas, dan 

tepat mengenai hal yang dimaksudkan ketika menetapkan, 

melarang, atau mengizinkan suatu kegiatan dalam kondisi tertentu. 

Berikut beberapa kondisi tertentu yang sering kali tercantum 

dalam peraturan.

o Kondisi yang membolehkan

Untuk menentukan kondisi tertentu yang 

membolehkan subjek melakukan suatu tindakan, 

uraikan secara langsung kondisi itu beriringan dengan 

tugas dan wewenang yang dilaksanakan.

Contoh:

“Warga Negara Indonesia yang pada hari 

pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh 

belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin 

mempunyai hak memilih.” 

(Pasal 27 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden)

Penjelasan:

Dalam kalimat peraturan di atas, subjek yang 

berstatus Warga Negara Indonesia, berumur 

minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah/pernah 

kawin dibolehkan (mempunyai hak) untuk memilih.

o Kondisi yang membatasi

Suatu kalimat undang-undang sering kali memiliki 

keterbatasan untuk menjelaskan sesuatu. 

Pembatasan-pembatasan dibutuhkan untuk 

memudahkan pemahaman.

Contoh:

“Dalam hal KPPS pada saat melakukan 

penghitungan suara menemukan pemberian tanda 

satu kali atau lebih pada nomor urut dan/atau 
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kolom foto dan/atau nama calon anggota DPD 

yang sama, suara tersebut dinyatakan sah dan 

dihitung satu suara.” 

(Pasal I angka 2 Perpu No. 1 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD)

Penjelasan:

Dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditentukan bahwa 

surat suara dianggap sah apabila pemberian 

tanda dilakukan hanya satu kali di atas surat suara. 

Kalimat peraturan di atas membatasi, surat suara 

juga dianggap sah walaupun pemberian tanda 

dilakukan lebih dari satu kali, tetapi pada nomor 

urut dan/atau kolom foto dan/atau nama calon 

anggota DPD yang sama.

o Kondisi yang mengecualikan

Untuk menentukan keadaan ketika peraturan tidak 

berlaku atau menyatakan makna tidak termasuk, 

perancang dapat menggunakan kata kecuali.

Contoh:

“Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua 

pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh 

Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.” 

(Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil)

Penjelasan:

Dalam kalimat peraturan di atas, perancang 

menegaskan bahwa hasil penelitian tertentu 

yang oleh pemerintah dinyatakan tidak untuk 

dipublikasikan tidak termasuk ke dalam kategori 

hasil penelitian yang bersifat terbuka.
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Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyusunan 

peraturan membutuhkan ketelitian agar mudah dipahami. 

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dihindari dalam 

menyusun peraturan.

Pemilihan Kata

Agar lebih jelas, kita mulai dengan memerhatikan contoh peraturan 

berikut.

a. EKPPD pada tataran pengambil kebijakan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi aspek 

penilaian:

a. ketentraman dan ketertiban umum daerah;

b. keselarasan dan efektivitas hubungan antara 

pemerintahan daerah dan Pemerintah serta 

antarpemerintahan daerah dalam rangka 

pengembangan otonomi daerah; 

(Pasal 18, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

1. Kata yang Bermakna Samar
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b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya 

dengan Bahan Kimia Daftar 2 dan/atau Bahan Kimia Daftar 

3, dilakukan hanya untuk kepentingan:

a. industri, pertanian, penelitian, medis, farmasi, atau 

tujuan damai lainnya;

(Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang No. 9 Tahun 2008 tentang 

Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan 

Kimia sebagai Senjata Kimia)

c. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai 

buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan 

dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua 

peserta didik dan pendidik.

(Pasal 23 ayat (3), Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan)

Kata keselarasan dan efektivitas, tujuan damai, dan mencukupi dalam 

kalimat tersebut tidak mempunyai makna yang jelas. Keselarasan 

dan efektivitas dapat dimaknai berdasarkan kepentingan pihak 

masing-masing. Tujuan damai dalam kalimat itu juga dapat dilihat 

dari kepentingan tertentu. Sementara itu, mencukupi harus dilihat 

dari sudut pandang kepentingan siswa. Tidak ada ketentuan yang 

jelas tentang kedua konsep itu. Dengan demikian, pemilihan kata 

seperti itu dapat dimanfaatkan pihak tertentu tanpa memperhatikan 

kepentingan masyarakat. 

Pasal 42 ayat (1) dalam Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 

tentang Ketertiban Umum merupakan salah satu contoh yang dapat 

menjelaskan penggunaan kata yang bermakna ganda.

Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat 

asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-

tempat umum lainnya.

2. Kata yang Bermakna Ganda
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Kata dan digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang kumulatif 

(penambahan). Sementara itu, atau digunakan untuk menunjukkan 

pilihan dari beberapa hal yang dipaparkan. Kemudian, dan/atau 

digunakan untuk menunjukkan bahwa hal yang dipaparkan dapat 

berupa hal yang kumulatif dari hal lain yang dipaparkan dan dapat 

pula berupa pilihan. Berikut contoh yang diambil dari beberapa pasal 

dalam UU No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan 

Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.

Pasal 8 ayat (4)

Dalam hal importir dari negara bukan pihak dan bukan 

pengguna akhir, importir yang bersangkutan wajib 

mencantumkan nama dan alamat lengkap pengguna 

akhir Bahan Kimia Daftar 3 yang dimaksud.

Penggunaan dan dalam pasal tersebut menunjukkan penambahan. 

Ada dua hal yang dikaitkan, yaitu (1)bukan pihak dan (2)bukan 

pengguna akhir. Kedua hal itu bukan merupakan pilihan, tetapi 

kumulatif.

Pasal 9 ayat (1)

Setiap orang yang membuat, memproduksi, memiliki, 

menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan 

Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan 

Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-

kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri.

3. Kata “dan”, “atau”, serta “dan/atau” Digunakan 
secara Tidak Tepat 

Dalam perda tersebut, tidak disebutkan makna asusila. Memang, 

penjelasan mencoba menguraikan maknanya, yaitu ”Yang dimaksud 

dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan 

yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di 

masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, 

dan aktivitas seksual lainnya”. Namun, penjelasan itu pun tidak cukup 

menjabarkan makna asusila. Tidak ada batasan dan definisi yang 

jelas mengenai aktivitas seksual lainnya. Oleh karena itu, Perda itu 

dapat menimbulkan pemaknaan lebih dari satu.
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Sementara itu, penggunaan atau dalam pasal tersebut menunjukkan 

pilihan antara beberapa hal yang disebutkan, yaitu 1)membuat; 

2)memproduksi; 3)memiliki; 4)menyimpan; 5)mentransfer; 6)

menggunakan. Keenam hal itu tidak harus dilakukan, cukup salah 

satunya. 

Pasal 5 ayat (3) 

Daftar tetap bahan kimia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat diperinci dan/atau ditambah dalam 

daftar tersendiri sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri.

Kemudian, penggunaan dan/atau dalam pasal tersebut menunjukkan 

ada beberapa kemungkinan. Bahan kimia yang dimaksud dalam 

pasal itu dapat: 1)diperinci; 2)ditambah; 3)diperinci dan ditambah. 

Jadi, dan/atau dalam pasal itu membuka kemungkinan hal-hal yang 

dipaparkan bersifat kumulatif dan juga berupa pilihan. 

Pada intinya, dan, atau, serta dan/atau harus digunakan dengan tepat 

dengan memperhatikan makna yang diusung, yaitu penambahan, 

pilihan, atau keduanya. Dengan demikian, pembaca tidak mengalami 

kerancuan. 

Dalam peraturan, pasti ada istilah atau kata khusus yang 

banyak digunakan dalam peraturan itu. Sebagai contoh, 

dalam UU Lalu Lintas, banyak digunakan kata-kata seperti 

simpul, angkutan, dan parkir. Kata-kata seperti itu harus diberikan 

definisinya dalam peraturan agar pembaca mudah memahami dan 

tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian, definisi juga memuat 

pembatasan akan makna itu.

Definisi dalam Peraturan Perundang-undangan
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Definisi dalam peraturan di Indonesia dimuat dalam bagian Ketentuan 

Umum pada bab I atau pasal pertama. Dengan demikian, peraturan 

pun menjadi lebih singkat karena tidak perlu memuat definisi pada 

setiap penggunaan istilah atau kata khusus. Oleh karena itu, UU No. 

12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 

mengatur beberapa hal yang sebaiknya dimuat dalam “Bab Ketentuan 

Umum”, yaitu:

a. batasan pengertian atau definisi;

b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; 

dan

c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-

pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan 

asas, maksud, dan tujuan.

Meskipun demikian, tidak semua istilah atau kata khusus dicantumkan 

dalam Bab Ketentuan Umum. Istilah atau kata khusus yang digunakan 

berulang kali dalam peraturan yang dimaksud perlu dicantumkan, 

tetapi istilah atau kata khusus yang hanya digunakan satu kali 

tidak perlu dicantumkan dalam bab itu. Istilah atau kata khusus 

yang pemahamannnya diperlukan dalam satu bab atau substantif, 

definisinya perlu dijelaskan dalam pasal yang bersangkutan. 

Urutan penempatan definisi dalam Bab Ketentuan Umum tidak bisa 

sembarangan pula. UU No. 12 Tahun 2011 juga mengaturnya sebagai 

berikut.

a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum 

ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.

b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi 

pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih 

dahulu.

c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di 

atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Atas dasar itu, berikut diberikan enam tips untuk menyusun definisi 

yang baik.
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Biasanya, masyarakat sudah mempunyai pemahaman umum akan 

definisi suatu istilah atau kata khusus dalam peraturan. Pendefinisian 

harus sesuai dengan pemahaman umum yang benar. Perancang 

tidak bisa membuat suatu definisi sendiri yang berbeda dengan 

pemahaman umum dan hanya dapat digunakan dalam peraturan itu. 

Definisi yang berbeda dengan pemahaman umum menyulitkan 

pembaca dalam memahaminya. Kemudian, definisi semacam itu 

memungkinkan terjadinya kesalahpahaman.

Kata adalah digunakan untuk menunjukkan bahwa definisi melingkupi 

semua hal yang disebutkan pada kalimat itu. Sementara itu, kata 

termasuk digunakan untuk menunjukkan bagian dari golongan kata 

yang dimaksud. Penggunaan termasuk menunjukkan bahwa definisi 

menyinggung beberapa hal atau objek yang disebutkan dalam 

kalimat itu saja; tidak semua hal. Dengan demikian, penggunaan 

adalah dan termasuk dalam satu kalimat membingungkan pembaca 

karena membatasi definisi. Agar lebih jelas, perhatikan Pasal 1 Perda 

Kabupaten Sumbawa No. 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar 

Grosir dan atau Pertokoan berikut.

Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar 

grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau 

pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak 

termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik 

Daerah dan pihak swasta.

 

Kalimat tersebut tidak memberikan definisi pasar grosir dan atau 

pertokoan. Klausa “tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha 

Milik Daerah dan pihak swasta” justru merupakan pengecualian. Hal 

itu membingungkan pembaca. Keterangan itu seharusnya dijelaskan 

1. Hindari Definisi yang Bertentangan dengan 
Pemahaman Umum

2. Jangan Menggunakan Kata adalah dan termasuk 
secara Bersamaan



110

3. Hindari Definisi dengan Menggunakan Acuan Lain

dalam pasal tersendiri. Jadi, definisi pasar grosir dan atau pertokoan 

justru dipersempit dan tidak menyeluruh. Sebaiknya, pasar grosir 

dan atau pertokoan didefinisikan seperti kalimat berikut. 

Pasar grosir dan atau pertokoan adalah tempat orang 

berjual beli dalam jumlah besar yang disediakan atau 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Definisi tersebut memberikan definisi pasar grosir dan atau pertokoan 

dengan jelas. Dengan demikian, pembaca lebih mudah memahami 

definisi istilah atau kata khusus tersebut.
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Dalam peraturan, sering kali mencantumkan definisi yang dijelaskan 

dengan mengacu kepada peraturan lain. Hal itu menyulitkan 

pembaca karena harus memeriksa peraturan lain hanya untuk 

melihat definisi suatu istilah atau kata khusus. Bahkan, pembaca 

dapat mengabaikannya sehingga tidak mengetahui definisi suatu 

istilah atau kata khusus yang digunakan dalam peraturan itu. Berikut 

adalah salah satu definisi yang termuat dalam Pasal 1 UU No. 28 

Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan 

logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan 

batubara.

Seharusnya, definisi tersebut menjelaskan mineral bukan logam dan 

batuan secara jelas tanpa harus mengacu pada Undang-Undang 

di bidang mineral dan batubara. Dengan demikian, pembaca tidak 

dipersulit.

Definisi dalam Ketentuan Umum tidak perlu memuat penjelasan yang 

substantif. Definisi itu sebaiknya hanya menjelaskan makna istilah atau 

kata khusus yang dimaksud. Penjelasan yang berisi substansi tidak 

diletakkan dalam definisi, tetapi dalam pasal lain yang merupakan 

ketentuan materi. Perhatikan Pasal 1 Perda Kabupaten Sumbawa No. 

26 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.

Pengurusan Kayu Tanah Milik adalah kegiatan-kegiatan 

yang meliputi penanaman dan pemeliharaan yang harus 

dilakukan oleh pemiliknya.

Klausa “harus dilakukan oleh pemiliknya” merupakan penjelasan 

substantif. Hal itu seharusnya dicantumkan dalam pasal ketentuan 

materi; tidak perlu disebutkan dalam definisi pada Ketentuan Umum. 

Dengan demikian, pembaca tidak dibingungkan antara definisi dan 

ketentuan dalam peraturan itu. 

4. Hindari Penjelasan yang Substantif
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Definisi yang dipaparkan dengan menggunakan kata yang sedang 

dijelaskan tidak membantu pendefinisian. Batasan pendefinisian 

menjadi tidak jelas. Hal itu akan membuat pembaca ragu. Berikut 

contoh definisi yang dimaksud diambil dari Pasal 1 Perda Kabupaten 

Sumbawa No. 26 Tahun 2006.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta.

Definisi tersebut berusaha menjelaskan retribusi jasa usaha. Akan 

tetapi, penjelasan yang digunakan tetap mencantumkan kata 

retribusi. Dengan demikian, pembaca tetap tidak memahami makna 

retribusi. 

Pendefinisian harus lugas agar pembaca dapat memahaminya tanpa 

ada kesalahpahaman. Salah satu contohnya adalah dalam kalimat 

peraturan, “BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara kecuali apabila 

ditentukan lain”. Frasa “kecuali apabila ditentukan lain” tidak dapat 

dimasukkan dalam definisi itu. Frasa itu justru tidak memberikan 

definisi yang tidak jelas karena membingungkan pembaca.

5. Hindari Definisi dengan Menggunakan Kata yang 
sedang Dijelaskan

6. Hindari Definisi yang Berbelit-belit


