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BAB I

PENDAHU1UAN

1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran pedagang kaki lima, akhir-akhir ini, ba- 

nyak raenimbulkan permasalahan. Salah satu aspek permasalah

an itu, yaitu, yang menyangkut razia yeng dilakukan oleh 

aparat*-aparat yang berwenang terhadap para pedagang kaki 

lima tersebut. Dalam hal Ini akan terlibat eetidak-tidak- 

nya pemerintah daerah, masyarakat (dalam konteks ini, yaitu, 

para pedagang kaki lima) dan faktor-faktor yang lain,

Kalau kita lihat, dewasa ini ne&ara kita eedang 

giat-giatnya menggalakkan pembangunan di gegala bidang dan 

salah satu bidang yang diraaksud tersebut adalah bidang hu-

kUTD.

Sebagaimana dapat dilihat dalam Ketetapan MajeliA 

Permusyavaratan Rakyat, Tap* No. IV/MPR/1978 yang pada po- 

koknya menyatakar, bahwa pembangunan dan pembinaan bidang 

hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai 

dengan tingkat kemajuan pembangunan di eegala bidang, se- 

hingga dapatlah diciptakan ketertitan dan kepastian hukum 

dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Dari ketetapan MPH tersebut nampak bahwa hukum ee- 

yog^anya mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam kaitan- 

nya dengan masalah pembangunan hukum, maka faktor-faktor 

yang lain (faktor-faktor nonhukum) harus juga ditelaah pu

la sebab faktor-faktor nonhukum tersebut turut berperan

1
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?

serta mempengaruhi bekerjanya hukum.

Bekerjanya peraturan hukum itu sendiri juga di- 

tentukan oleh beberapa faktor. Pertama adanya sanksi, 

kedua, yaitu, peraturan hukum tersebut berpengaruh po- 

sititf ataukah negatif terhadap lingkun^an sosial, ke- 

tiga, yaitu, adanya nilai-nilai internal : ba&aimana per- 

talian antara euara hati atau batin dengan sikap, adanya 

legitimasi itu patut ditaati dengan sadar ataukah tidak 

ditaati sama sekali.^

Kalau dikembalikan lagi pada masalah pedagang kaki 

lima, tentunya latar belakang kehidupan mereka (pedagang 

kaki lima) tidak bisa diabaikan begitu saja, patut ditela- 

ah juga, sebab kebanyakan mereka beraeal dari golongan pe

dagang yang berkelas ekonomi lemah bila dibandingkan dengan 

para pedagang lain yang mampu mendirikan kios-kios ataupun 

toko-toko dengan Bifat yang pexmanen.

Lebih-lebih lagi kebijakuanaan pembangunan dalam 

Pelita Ketiga ini dilandaskan pada Trilogi Pembangunan 

dengan tekanan yang lebih ditonjolkan kepada segi pemera- 

taan. Asas pemerataarj yang menuju terciptanya keadilan so- 

sial itu akan dituarigkan dalam berbagai langkah dan kogi- 

atan antara lain melalui delapan jalur pemerataan, dan

■^lawrence M. Friedman, 'i'he &egal System: A Social 
Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York,
v m r ~ t r w r
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salah satu di antararjya terdapat pemerataan kesempatan ber- 

usaha. halau kita kaitkan dengan masalah pedagang kaki lima, 

maka pedagang kaki lima itu juga merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh mereka yang berkelas ekonomi leraah dan ber- 

maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dengan kata 

lain bahwa usaha pedagang kaki lima sebagai sarana untuk 

mencari nai'kah*

Oleh karena itu, masalah pedagang kaki lima seyogla- 

nya tidak ditinjau dari segi formal legal saja, melainkan 

juga dengan mengadakan penghampiran atau pendekatan yang 

sosiologis fungsional.

2. Alasan ^emilihan Judul

Masalah tindakan razia terhadap para pedagang kaki 

lima di JGabupaten tiidoarjo adalah merupakan masalah yang 

cukup menarik untuk dibahas karena dalam kenyataannya te- 

lah berulangkali tindakan razia dilakukan, namun setelah 

razia berakhir, para pedagang kaJki lima yang terkena razia 

Itu kembali lagi ke lokasi semula sehingga di sini dapat 

dilihat bahwa masalah peraturan oleh hukum itu bukan Baja 

dari segi legi5timitasnya> melainkan haru'S diperhatikan 3uga 

segi efektivitasnya.

3. Permasalaha-n atau Beberapa Asumsi

Permasalahan yang timbul dari tindakan razia terha

dap para pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

1. mengapa para pedagang kaki lima tersebut masih saja kem

bali lagi ke tempat atau lokasi semula walaupun mereka
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telah seringkali dirazia?

2. bagaimana sikap para petugas hukum terhadap masalan ra- 

zia tersebut?

3. bagaimana sikap para pedagang kaki lima itu sendiri ter

hadap peraturan hukum?

Suatu asumsi yang dapat dikemukakan di eini untuk 

butir 1 yaitu mungkin tindakan razia tereebut tidak diim- 

bangi oleh Xaktor-faktor yang lain, miealnya, saja tidak 

disediakannya lokasi yang memadai oleh pemerintah daerah 

setempat. Atau mungkin mereka enggan meninggalkan lokasi 

eeraula disebabkan karena lokasi tersebut sangat otrategis 

sehingga menguntungkan bagi mereka.

Asumsi yang dapat dikemukakan untuk butir 2, yaitu, 

kemungkinannya para petugas hukum tidak begitu mengindah- 

kan segi-segi yang lain, tetapi yang lebih diutamakan, ya

itu, pelaksanaan tugasnya semata-mata seakan-akan peratur

an hukum itu tidak menimbulkan efek-efek sampingan sama se- 

kali.

Sedangkan untuk butir keti^a, asumsinya yaitu mereka 

kurang mengetahui atau tidak mengetahui sama sekali akan 

peraturan hukum. Hal ini kemungkinannya adalah para peda

gang kaki lima tersebut parang atau tidak pernah diberikan 

penyuluhan hukum (khususnya Perda tersebut), sehingga eulit 

diharapkan adanya rasa kesadaran hukum dari mereka,

4. Ketodologi

4.1. Sumber data
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4.1.1* data kepustakaan;

4.1.2. data lapangan.

4.1.?. Teknik pengumpulan data

Dalam penyusunan skripsl ini, pengumpulan data di- 

peroleh dengan jalan sebagai berikut :

4-^*1* btudi kepustakaun.

Bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, 

yaitu, oengan jalan raembaca buku-buku, maja- 

lah-majalah, surat kabar, makalah, peraturan 

perundang-unGangan dan dokumen-dokumen yang 

aaa hubungannya dengan masalah yang dibahas 

dclam skripsi ini;

4.2.2/ Survai

Dalam survai diatiakan wawancara dengan para 

pedagang kaki lima khususnya di kabupaten 

bidoarjo. belain dengan para pedagang kaki 

lima, wawancara juga diaaakan dengan aparat 

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten bi- 

doarjo yang berwenang menangani masalah pa

ra pedagang kaki lima, keterangan dan penje- 

lasan data tersebut, kemudian disusunlah 

data yant sistematis dan di nilai serta di- 

analisis sebagai data yang dapat dipertang- 

tungjawabkan kebenarannya. Juga, untuk me- 

nguji kebenaran asumsi-asumsi yang dirumus- 

kan di muka.
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4*3. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam me- 

nyusun skripsi ini yaitu dengan menggunakan meto- 

de deskriptif, eosiologis, dan analitis. Deskrip- 

tif berarti memaparkan motivasi tindakan ra?,ia yang 

dilakukan terhadap para pedagang kaki lima, soeio- 

logis, yaitu, dengan jalan penelitian lapangan, se- 

dangkan analisis di sini dilakukan berdasarkan per

aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ma- 

salah pedagang kaki lima serta dikaitka^ pula dengan 

kenyataan-kenyataan yang ada (dalam artian bahwa hu- 

(,kum itu tidak dilihat sebagai law in book saja, te- 

tapi adalah law in action).

5* Sistematika dan Pertanggung.jawabannya

Untuk mengetahui maksud dan tujuan pembnhasan, ter- 

lebih dahulu perlu dikemukakan sistematika eebagai berikut 

bab I merupakan bab pendahuluan dengan mengemukakan latar 

belakang, maaalah alasan perailihan.judul, permasalahan, 

metodologi yang melipfcti sumber data, .teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, serta sistematika dan pertang- 

gungjawabannya*

Razia yang dilakukan terhadap para pedagang kaki li

ma kiranya tidak luput dari persoalan-persoalan yang berka- 

itan dengan persoalan razia itu oendiri, oleh karena itu 

dalam bab II membahas mengenai persoalan-persoalan yang di-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EFEKTIVITAS TINDAKAN RAZIA PEDAGANG KAKI LIMA DI 
KABUPATEN SIDOARJO DAN MASALAH-MASALAH YANG 
DITIMBULKANNYA 
 

SUTI0N0



iimbulkan dari tindakan razia terhadap pedagang kaki 

lima* serta bagaimana dampak positif maupun dampak ne- 

gatif adanya razia tersebut, baik bagi para pedagang 

kaki lima itu sendiri, pihak pemerintah daerah setempat 

maupun maeyarakat.

Adanya permasalahan-permasalahan sebagaimana di- 

uraikan dalam bab IX di atas kirenya memerlukan euatu pe- 

mecahan dan penyelesaiannya, maka dalam bab III ini menge 

mukakan pandangan tecritis mengtnai pemecahan masalah ter 

sebut, dan dalam bab IV berusaha pula mengemukakan usaha- 

usaha penanggulangan alpikasi razia terhadap lingkungan 

sosial serta mengemukakan beberapa alternatif penyelesai- 

an masalah tindakan razia tersebut.

Sebagai akhir tulisan, maka dikemukakan kesimpul- 

an dan beberapa saran.

7
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PERSOALAN YANG TIMBUL BARI TINDAKAN RA£IA TERHADAP

PEDAGANG KAKI LIMA

1. Maksud dan Tujuan Adanya Razla

Sesuatu tindakan atau perbuatan, tentunya mesti me- 

ngandung maksud dan tujuan yang tertentu. Demikian pula hal- 

nya dengan tindakan razia yang dilakukan terhadap para pe

dagang kaki lima yang dilakukan oleh Bagian Xetertiban Umura 

Kabupaten bidoarjo, kiranya juga mempunyai maksud dan tuju- 

an yang tertentu pula.

Mengenai pedagang kaki lima ini, memang sudah ada 

pengaturannya, yuitu, ditentukan dalam pasal 6 (g) Peratur

an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 2 Ta- 

hun 1976 (Perda No, 2 Tahun 1976) tentang ketentuan larang- 

an berjualan di tepi jalan-jalan umum dan trotoar di dalam 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo kecuali dengan 

ijin Xepala Daerah.

Menurut Kasubbag Xetertiban Umum Kabupaten Sidoarjo, 

dalam rangka penertiban pedagang kaki lima tersebut, pihak 

ketertiban umum tidak bergerak sepihak, dalam artian di- 

tangani sendiri, melainkan selalu dimusyawarahkan dengan 

instansi yang lain yaitu dengan pihak Kepoliaian, DLLAJR 

dan Kejaksaan setempat sehingga terdnpat unsur koordinasi,

8

BAB II
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o
demikian pula jika melakukan operasi gabungan.

Selanjutnya, dikatakan juga oleh Kasubbag Ketertib- 

an Umum bahwa penertiban para pedagang kaki lima terutama 

dititik beratkan pada jalan protokol, sedangkan yang di- 

perbolehkan yaitu 20 meter dari jalan protokol. 1-ara pe

dagang kaki lima yang melanggar, pada umumnya mereka ti- 

dak tahu peraturan* sedangkan pihak penertiban sendiri da- 

lam melaksanakan tugasnya selalu mengingat dan menanarakan 

rasa tepa selira, sebab para pedagang kaki lima itu sendi

ri tidak lain juga bertujuan untuk mencari nafkah.

Dalam kaitannya dengan masalah pedagang kaki lima 

ini, Kadin Keberaihan Kabupaten Sidoarjo mengemukakan pu

la bahwa maksud dan tujuan diadakan razia tersebut tidak 

lain agar tercipta suasana yang bersih dan indah, serta 

aman dan tertib. Namun demikiant dalam melaksanakan pener

tiban atau dalam melaksanakan razia itu segi-segi kemanu- 

siaan juga tetap diperhatikan dalam arti aparat pelaksana 

razia tersebut tidak berbuat sewenang-wenang. Mereka yang 

dirazia tersebut dii-umpulkan dan diberi penjelasan-penje- 

laean. Di antaranya yaitu pihak Pemda Kabupaten Tingkat II 

Sidoarjo mencarikan jalan keluarnya yaitu dengan memberi- 

kan lokasi yang bebas razia sehingga mereka lebih leluasa

9

Wawancara dengan Kasubbag Ketertiban Umum Kabupa
ten Sidoarjo tanggal 15 Juli 1982.
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untuk melakukan usaha tetapi dengan syarat bahwa lokasi 

yang diberikan tersebut kalau sewaktu-waktu dibutuhkan 

untuk kepentingan umumf mereka juga harus mau untuk di- 

pindahkan lagi.^

Tetapi, walaupun para pedagang kaki lima telah 

diberikan sar&n-saran bahwa tempat yang dipergunakan un

tuk berjualan itu adalah daerah yang dilarang, tetapi ke- 

banyakan mereka itu masih tidak menghiratikannya. Dengan 

tidak dihiraukannya saran-saran itu maka barulah razia 

dijalankan.

2. Dampak Negatif dari Adanya Raaia

Konsekuensi logis dari adanya raaia, yaitu, ipenim- 

bulkan dampak positif dan dampak negatif. Penelitian yang 

saya lakukan di kabupaten Sidoarjo, dengan memakai metode 

penelitian f,non random sampling" yang akan mengetahui dan 

meneliti dalam jumlah angka yang dinyatakan dalam prosen- 

tase dalam setiap tabel permasalahannya, dan dalam metode 

ini ditetapkan jumlah sample ■ 35.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa sebagian 

besar para responden (para pedagang kaki lima) dalam me- 

kukan aktivitaenya sebat,ai pedagang kaki lima, merupakan 

mata pencaharian pokok, sebagaimana dapat dilihat pada

10

^Wawancara dengan Kadin Kebersihan Kabupaten Sido- 
arjo tanggal 19 Juli 1982.

M . f L I K
rCKP' STAKAAH 

•umvrnsn. .3 AIRLANOOA' 

S l l f i A B A Y A
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Tabel I.

Tabel I.

Status Mata iencaharian Responden (dinyatakan dalam pro

11

sen tase)

N - 35

Status Mata Pencaharian

J U M L A H
Pokok atau tetap Sampingan

85,70 14,30 100,00

Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa, sebagian 

beaar dari mereka (85>70%) status mata pencahariannya ada

lah pekerjaan pokok, eedangkan 14,3096 eaja eebagai mata pen- 

caharian sampingan, Karena merupakan mata pencaharian pokok 

inilah yang menyebabkan bertambahnya para pedagang kaki li

ma di tempat semula, sehingga jika mereka dirazia mereka 

merasa rugi karena tidak ada mata pencaharian yang lain 

lagi. Oleh karenanya walaupun mereka seringkali dirazia, 

mereka masih saja kembali ke lokasi semula,

Sebaglan besar mereka juga berasal dari luar desa 

kabupaten Sidoarjo. Untuk jelasnya dapat dillhat pada ta

bel II,

Tabel II

Tempat Asal Responden (dinyatakan dalam prosentase)

N - 35
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12

Tempat Asal

Dalam Kabupaten 

Sidoarjo

luar Kabupaten 

Sidoarjo J O M U H

28,57 71,43 100,00

Dari tabel II nampak bahwa responden (para pedagang 

kaki lima) sebagian besar (71,45%) berasal dari luar kota 

kabupaten Sidoarjo, sedangkan yang sebagian kecil (28,57%) 

berasal dari dalam kabupaten Sidoarjo sendiri. Xiranya 

tempat asal responden beear pengaruhnya terhadap semakin 

bertambahnya jumlah pedagang kaki lima.

Selain itu harus dilihat juga dari segi pendidikan 

para pedagang kaki lima itu, yaitu sebagian besar mereka 

adalah Sekolah Dasar, eebagaimana ditunjukkan dalam tabel 

III.

Tabel III.

Tingkat Pendidikan Responden (dinyatakan dalam prosentase) 

N * 35

Tingkat Pendidikan

Tidak pernah 

eekolah

Sekolah Dasar Sekolah 

lanjutan

Perguruan

Tinggi
£UMLAH

- 91,43 6,57 «» 100,00

Dari tabel III nampak bahwa sebagian besar (91,43%) 

para pedagang kaki lima taraf pendidikannya adalah rendah, 

eehingga hal ini menyebabkan mereka lebih banyak memilih
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berusaha seba^ai pedagang kaki lima yang relatif tidak 

membutuhkan keahlian atau skill.

Jadi dengan demikian, wnlaupun sudah ada Peratur-

an Daerah (Perda) yang mengatur tentang kebersihan dan

ketertiban umum dalam kabupaten Sidoarjo, namun dalam ke-

nyataannya, perda itu masih belum begitu efektif. Ketidak

efektifan Perda ini, juga disebabkan oleh beberapa faktor.

Sebagaimana dikemukakan oleh tiocrjono boekanto, bahwa

Ada sementara orang yang berpendapat, bahwa seseorang 
patuh pada hukum karena faktor penyesuaian diri ter
hadap kaedah-kaedah tersebut. Masalahnya tidaklah se- 
eedeihana itu, oleh karena banyak hal-hal yang perlu 
dijelaskan perihal penyesuaian tadi. Dalam keadaan ini 
seorang warga masyarakat patuh pada suatu kaedah hukum 
tertentu, oleh karena mengharapkan suatu lmbalan ter
tentu (k a ria bawah dari sayaj atau sebagal usaha untuk 
mtnghindaykAnudiri dari'.kemun^kinan-kemungkinan terke- 
na sanksinya apabila norma tersebut dilanggar. Jadi dia 
mematuhi suatu kaedah hukum bukan karena yakin akan ke- 
baikan ketentuan-ketentuan tersebut.

Kiranya permasalahannya tidak sesederhana itu, ee- 

bab para langganan itu tidak sama dengan client, yaitu ti

dak selalu berada di ternpat-tempat yang ramai saja. Seba

gaimana halnya dengan penelitian yang saya lakukan di ka

bupaten Sidoarjo, keban^akan para responden enggan untuk 

meninggalkan lokasi semula walaupun disediakan lokasi yang 

baru.

Untuk ^elasnya dapat dilihat pada tabel IV.

Tabel IV

13

^Soerjono Soekanto dan hustafa Abdullah, Sosiologi 
Hukum dalam Masyarakat, Kajawali, Jakarta, 1980, h. 2297
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14

Sikap pedagang kaki lima terhadap lokasi baru (dinyatakan 

dalam prosentase)

Penyediaan loka3i baru

Setuju tidak setuju J U M L A H

14*30 85,70 100,00

Dari tabel IV dapat dilihat bahwa 85»70% para peda

gang kaki lima itu tidak setuju jika disediakan lokasi

yang baru. Alasan mereka yaitu untuk mendapatkan para lang-

ganan baru lagi memerlukan waktu yang relatif lama, sebab 

masih perlu penyesuaian-penyesuaian di lokasi yang baru 

tersebut.

Dalam keadaan transisi tersebut (yaitu dalam tahap 

penyesuaian dalam rangka menarik langganan baru), kemung- 

kinan-kemungkinan yang terjadi yaitu menyebabkan kesulit- 

an para pedagang kaki lima dalam memperoleh nafkah, Se- 

hingga kepincangan-kepincangan ini akan menjalar pula pa

da kehidupan keluarga mereka. JSedangkan bagi mereka yang 

setuju itu (14*30%) raengemukakan alasan bahwa mereka mau 

ditempatkan di lokasi yang baru, namun dengan syarat bah

wa di tempat yang baru itu harus ramai sehingga mereka le- 

bih cepnt untuk mendapatkan langganan baru lagi,

Jika eeandainya mereka itu terus-teruean dirazia 

dan tidak disediakan lokasi yang baru (yang bebae dari 

razia) maka hal ini bisa mengakibatkan rasa tidak senang 

mereka kepada petugas-petugas (pelaksana-pelaksana) hukum.
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Lebih-lebih jika pelaksana hukum itu hanya diberi perin- 

tah untuk senantiasa menindak saja, maka akan timbul su- 

atu asumsi yang keliru terhadap hukum (dalam hal ini Per- 

da), aehingga timbul suatu sikap masa bodoh terhadap hu

kum.

3. Dampak Posltif dari Adanya Razia

Adanya para pedagang kaki lima yang semramut, me- 

npebabkan terganggunya keindahan kota, oleh karena itu 

ealah satu upaya untuk melestarikan keindahan kota ter

sebut yaitu dengan jalan menertibkan para pedagang kaki 

lima, dan dalam hal ini memang tercantum dalam pasal 6 

(g) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoar- 

jo Nomor 2 Tahun 1976.

Namun demikian harus diingat pula akan tujuan dan 

tugas hukum. Tujuan dan tugae hukum merupakan dua hal yang 

Baling berkaixan. Tujuan dari hukum adalah, untuk menca- 

pai suatu keadaan hidup yang darnai. Keadaan damai adalah 

merupakan keadaan yang serasi antara ketertiban dengan ke- 

tenteraman, baik yang menyangkut kepentingan umum maupun 

yang menyangkut kepentingan pribadi. Ketertiban itu sen- 

diri diharapkan tercapai 3ika tu&as hukum untuk mencapai 

kepastian hukum tercapai. Pada kenyataannya, yang kita ha- 
♦

dapi sekarang menunjukkan bahwa perundang-undangan meru

pakan sandaran negara untuk mewujudkan kebiJaksanaannya.

15
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Penggunaan perundang-undangan secara sadar oleh pemerin- 

tah sebagai sarana untuk melakukan tindakan sosial yang 

terorganisasi telah merupakan ciri khas negara modern.

Dalam tingkatan penggunaan hukum secara sadar untuk men- 

capai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki seperti yang 

dialarai oleh negara modern sekarang ini. maka persoalan- 

nya bergeser kepada tegangan antara ide kepastian hukum 

dan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan. 

Ide kepastian hukum menghendaki adanya stabilitas di da- 

lam masyarakat, sedangkan penggunaan hukum secara ins

trumental adalah untuk menciptakan perubahan melalui peng- 

aturan tin&kah laku warga masyarakat menu^u kepada sasar-
5

an yang dikehendaki.

Kembali pada masalah razia terhadap para pedagang 

kaki liraa, maka jika ketertiban benar-benar ditegakkan, 

tentunya ad a salah satu pihak yang dikorbankan yaitu pa

ra pedagang kaki lima* Kalau para pedagang kaki lima ter

sebut ditindak atau ditertibkan, hal ini akan menimbulkan 

ketidak tenteraman dikalangan para pedagang kaki lima itu.

Untuk itu seyogianya diciptakan suatu keseimbangnn 

antara ketertiban dengan ketenteraman, sehingga tidak ter- 

dapat perasaan masa bodoh dari para pedagang kaki lima ter

hadap suatu peraturan hukum.

^Satjipto Rahardjo, Hukum Dan ttaB.yarakat, Angkasa, 
Bandung, 19B0, h. 113. ‘
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BAB III

PANDAKGAK TEORITIS PEMECAHAN MA3ALAU

1. Pemikiran dan Teori Ketaatan dan Kepatuhan Hukum

Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya 

hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang raengamatinya 

Baja, dan bukan merupakan hasil kebudayaan yang adanya 

untuk menjadi bahan pengkajian secara logis rasional. Na- 

mun hukum itu diciptakan untuk dijalankan, hukum yang ti

dak pernah dijalankan pada hakekatnya telah berhenti men- 

jadi hukum.^

Dalam kenyataannya, pelaksanaan atau penerapan hukum 

itu tidak semudah seperti apa yang dibayangkan, tetapi ba- 

nyak pula rintangan-rintangannya. Rintangan-rintangan itu 

di antaranya, misalnya saja, ada sebagian maeyarakat (yang 

diatur oleh hukum) yang tidak mentaati hukum.

Dalam hal demikian ini timbul suatu masalah mengapa ada 

yang tidak mematuhi atau mentaati hukum?

Xalau kita telaah, maka ciri yang umum dari hukum 

itu ialah merupakan suatu sistem aturan mengenai tingkah 

laku manusia, aturan hukum menetapkan patokan~patokan, 

baik berupa larangan maupun Buruhan-auruhan dengan tujuan

Satjipto Rahardjo, Hukum pan Masyarakat, Angkesa. 
Bandung, 1980 (selanjutnya disingkat Satjipto fiahardjo I), 
h. 69-

17
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agar tercapai suatu tertib hubungan di dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, apabila kita ingin mem- 

persoalkan raasalah ketaatan warga negara terhadap hukum, 

maka yang dapat kita katakan bahwa : tindakan yang akan di

lakukan oleh warga negara sebagai responnya terhadap per- 

attiran-peraturan hukum akan tergantung dari isi norma hu

kum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitae para pelaksa- 

na hukum serta semua Xaktor-faktor esktra yuridis yang be- 

kerja atas dirinya.'

Kalau menurut Soerjono Soekanto, sebab-sebab warga 

masyarakat itu mentaati atau mematuhi hukum adalah :

1. takut terkena sanksi negatif, apabila hukum dilang- 
gar;

2* untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
3. untuk raenjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesa- 

manya;
4. karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-ni3ai yang 

dianut; 8
5. kepentingannya terjamin.

Namun demikian, masalah pentaatan warga masyarakat 

terhadap hukum itu sesungguhnya m< rupakan suatu problema 

yang kompleks. Di negara-negara yang sedang berkembang 

(salah satunya termasuk Indonesia), sebagaimana yang dike

mukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa masih terdapat keken-

18

7
'Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan llrcu~llm u , Sosial 

Ba&l Pengembangan Ilmu Hukum ,~ Bandung, l977~(selan;ju'fcnya 
dTsingkax Sa^ jlpto Rafiardjoll), h« 169.

o
Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Soslologi Hukum 

Terhadap Masalah-masalah Sosial, Alumni~,~Bandung7 ^opem- 
ber- 196T (selanjutnyaTdisingkaT Soerjono Soekanto I), 
h. 186*
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doran (laxity) dalam kaitannya dengan pentaatan terhadap

ketentuan-ketentuan hukum, kekendoran itu menyangkut baik

fihak rakyat sebagai sasaran pengaturan maupun aktivitas

para pelaksana hukum, dan percobaan untuk memperinci ka-

rakteristik tersebut menghasilkan beberapa konstatasi :

1. pengabaian atau pelanggaran teihadap ketentuan-ketentu-

an, keharusan-keharusan yang elementer; 2, menjadikan pe-

kerjaan di sektor publik sebagai tempat untuk mencari ke-

untungan pribadi; 3. inkonsistensi dalam pelaksanaan hu-
o

kum.

Yang penting dikemukakan di sini yaitu faktor inkon

sistensi, sebab faktor inkonsistensi merupakan salah satu 

hal yang dapat mempengaruhi pentaatan warga masyarakat ter

hadap hukum. Sebagai misal dapat dikemukakan di sini yaitu 

adanya kios-kios atau warung-warung terapel yang dibongkar 

karena diditikan di tempat-tempat yang oleh pihak penguasa 

setempat tidak diperbolehkan (dilarang). Namun apa yang 

terjadi? Selang beberapa hari lagi kios-kios atau warung- 

warung tersebut bermunculan kembali satu demi satu* Dalam 

hal yang demikian ini, kiranya ada benarnya juga p e n d a p a t  

Satjipto Rahardjo yang mensinyalir bahwa telah terjadi su

atu kerja sama alamiah yang timbal balik antara warga ma-

19

^Satjipto Hahardjo.ll, op. cit., h. 170.
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syarakat (yang diatur oleh hukum) dengan para petugas 

pelaksana atau penerap hukum. behingga beliau mengambil 

suatu hipotesa, bahwa apabila warga masyarakat (yang di

atur oleh hukum) melihat dijalankannya pola pelaksajiaan 

hukum secara konsisten, maka mereka juga akan menyesuai- 

kan tingkah lakunya kepada keadaan tersebut, yang berarti 

peningkatan dalam pentaatan terhadap hukum.^

Namun, menurut pendapat saya tidak berarti bahwa 

semua petugas atau penerap hukum itu mau mengadakan kerja 

aama alamiah. kemerosotan-kemerosotan atau kekendoran-ke- 

kendoran terhadap masalah kepatuhan hukum itu memang ti

dak jarang pula terjadi, baik dilakukan oleh para petugas 

atau penerap hukum, maupun oleh warga masyarakat (yang di

atur oleh hukum) Itu sendlri. Kemerosotan-keraerosotan 

atau kekendoran-kekendoran tercebut kemungkinannya adalah 

untuk mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi kedua belah 

pihak, yaitu pihak petugas atau ponerap hukum maupun pihak 

yang diatur oleh hukum,

Sebagai usaha untuk menanggulanginya, perlu diada- 

kan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan hukum. Dalam kenyataannya iaktor-faktor tersebut 

mengikuti perkembangan tertentu dari mentalitas seseorang.

20

^Satjipto Rahardjo II, op. cit., h. 171.

*
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iTOses kepatuhan hukum itu menurut Soerjono Soekanto 

ada tiga tahap yaitu tahap prakovensional, tahap kon- 

vensional, dan tahap purna konvensional.^

Menurut Soerjono Soekanto, pada tahap prakonven- 

sional ini manusia mematuhi hukum, karena dia memusatkan 

perhatian pada aklbat-akibat hukum apabila hukum Itu di- 

langgar, Tahap ini Bebenarnya dapat dikata^orikan lagi 

ke dalam dua"tahap yaitu tahap kekuatan fisik dan tahap 

hedonistik. Dalam tahap kekuatan fieik, eeseorang mema- 

tuhi hukum agar dia terhindar dari penjatuhan sanksi ne- 

gatif, akibatnya proses pene^akan hukum harus senantiasa 

diawasi oleh petugas-petugas tertentu. Lain halnya dengan 

tahap hendonistik, seseorang mematuhi atau melang&ar hu

kum itu untuk kepuasan dirinya sendiri, kepuasan diri sen

diri tadi terlepas dari cita-cita keadilan, Perasaan me- 

mainkan peranan yang sangat penting, sehingga keputusan 

untuk mematuhi atau melanggar hukum benar-bnnar bersifat 

emoeional. Kalau dia mematuhi hukum, maka kemun^.kinan be- 

sar hal itu bersifat labil karena didasarkan pada kepuas

an diri sendiri, imbalan terhadap ketaatan hukum harua 

mengakibatkan kepuasan pada perasaan orang tersebut. Da

lam tahap ini, rasa bersalah karena melakukan pelanggar-

21

Soerjono Soekanto, "proses Kepatuhan Hukum, 
Berpaling pada Hukum Adat11, Kompas, 23 Agustus 1982 (se- 
lanjutnya disin^kat Soerjono'Soekanto II), h. IV,
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an sama sekali tidak penting, karena yang penting adalah 

menghindari keadaan yang kurang menyenangkan apabila me- 

lakukan pelanggaran hukum.

Hada tahap konvensional, tekanan diletakan pada pe- 

ngakuan, bahwa hukum berisi aturan permainan dalam pergaul- 

an hidup yang senantiasa harua ditegakkan. Tahap ini dibe- 

dakan pula dalam tahap interpersonal atau antar pribadi, 

tahap hukum, dan tahap ketertiban. Dalam tahap interperso

nal, seseorang mematuhi hukum untuk metnelihara hubungan 

baik dengan pihak lain, tetapi kalau sudah tidak ada ke

pentingan lagi, maka tidak muatahil akan terjadi pelanggar- 

an hukum ta n  pa ada rasa bersalah. J’ada tahap hukum dan ke

tertiban masalah kekuasaan dan wewenang menempati fungsi 

yang sangat penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena 

penegak hukum mempunyai kekuayaan, dan kekuasaan tersebut 

diakui, kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditu.jukan 

untuk mencapai keadaan tertib, artii.ya agar masyarakat teri- 

kat pada disiplin tertentu. Namun apakah manut.ia demikian 

halnya? Apakah manuaia hanya menierlukan ketertiban be! aka?

Pada tahap yang terakhir yaitu tahap purna konven

sional, manusia mematuni hukum karena dia mendukung prin- 

sip-prinsip moral, terlepas apakah hukum itu didukung su

atu kekuasaan dan wewenang atau tidnk. Tahap lnl biauanya 

dijaburkan pula dalam tahap kontrak sosinl dan tahap eti- 

ka universal. Pada tahap kontrak sosial, Beseorang mema-

22
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tuhi hukum karena hukum dianggap eebagai patokan yang

dapat mempertahankan stabilitas dan memberikan kemung-

kinan pada terjariir.ya perubahan sosial (social change).

Hal ini sesuai dengan pauangan nilai stabilitas dan

nilai perubahan yang senantiasa harus serasi. Hukum di-

anut atau dipatuhi karena hukum itu dianggap sesuai de-

nt-'.an nilai yang dianut. i'ada tahap etika universal, di-

tandai dengan kepatuhan hukum yang terutama disebabkan

anggapan yang sangat kuat bahwa hukum merupakan reflek-

si dari etika (dalam arti sempit). Hukum dianggap seba-

gai refleksi dari xiati nurani yang bersih atau dari ke-

susilaan, dan keausilaan tersebut dianggap sebagai da-

sar dari nilai, sehingga menghasilkan asas hukum. Ma-

salahnya ialah, apakah mungkin tercapai tahap kontrak

1?
sosial dan etika universal tersebut.

Kalau di dalam sosiologi, masalah kepatuhan ter

hadap hukum atau kaidah-kaidah telah menjadi pokok per- 

masalahan yang cukup ban,>ak dibicarakan. Dan pada umum- 

nya yang menjadi puoat perhatiannya adalah basi6-basio 

atau dasar-dasar dari pada kepatuhan tertiebut. Dasar-da- 

sar kepatuhan tersebut menurut Bierstedt adalah : "a. 

Indoctrination, b. habituation, c. utility, d. £>roup iden-

23

I p
Soerjono Soekanto II, ibid.
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tification".1^

Selanjutnya dijelaskan oleh beliau bahwa sebab 

pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah karena 

diindoktrinasi untuk berbuat demikian, ha3 yang demiki

an ini berlangsung sejak manusia itu masih kecil, dan 

semula manubia menerimanya secara tidak eadar. Oleii ka

rena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama 

kelamaan mentjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah- 

kaidah yang berlaku, Tentunya pada mulanya adalah sulit 

sekali untuk berbuat demikian, sebab untuk mematuhi ka- 

idah-kaidah tersebut seolah-olah merupakan suatu penge- 

kangan kebebasan. Namun jika hal itu sudah terbiasa di- 

lakukan, maka perbuatan untuk melakukan mentaati suatu 

kaidah itu seolah-olah hukum merupakan suatu pengekangan 

kebebaaan.

Pada dasarnya, manusia cenderung untuk hidup pan

tan dan teratur. Akan tetapi apa yang dinainakan pantas 

dan teratur ini adalah suatu hal yang bersifat relatif. 

Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepan- 

tasan keteraturan tersebut, dan patokan tersebut tidak 

lain adalah suatu kaidah. Dengan demikian maka salah sa

tu dTaktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah

24

^Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum & Kepatuhan 
Hukum, Hajawali, Jakarta, 1962 (selan^utnya dl^TngkaT 
boerjono Soekanto III), h. 225.
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karena kegunaan dari kaidah tersebut. Namun derajat ke

patuhan terhadap kaidah-kaidah adalah bermacam-macam, 

mulai dari derajat konformitas yang tinggi sampai pada 

mereka yang dinamakan golongan non konformis. Bahkan pa

da masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan' struktur so

sial yang sederhana dapat dijumpai orpng-orang yang ti

dak mematuhi kaidah-kaidah, apalagi pada masyarakat-raa- 

syarakat kompleks di mana terdapat berraacam-macam tata 

kaidah, maka akan dijumpai keragaman pula dalam derajat 

kepatuhan terhadap kaidah-kaidah tersebut.^

Masalah kepatuhan hukum, sebetulnya juga menyang- 

kut proses internalisasi, sebagaimana dijelaskan oleh 

Soerjono Soekanto :

Iroses internalisasi di mulai pada aaat seseorang di- 
hadapkan pada pola perikelakuan baru sebagaimana di- 
harapkan oleh hukum, pada suatu eituasi tertentu. Awal 
dari proses inilah yang biasanya disebut eebagai pro
ses belajar, di mana terjadi suatu perubahan pada pen- 
dirian seseorang. Yang esensial pada proses ini ada
lah adanya penguatan terhadap respons >ang diinginkan 
melalui imbalan danhilangnya respons-respons terda- 
hulu karena tidak adanya penguatan atau mungkin oleh 
adanya sanksi yang negatif terhadap perikelakuan de- 
mikian. Jadi hanya respons-respons yang dipelajari 
yang memperoleh imbalan secara toerulang-ulang, sedang- 
kan respons-respons yang kehilangan kekuatan penun- 
jangnya lama kelamaan hilang. ?

Mengenai proses internalisasi ini, lospisil ^uga 

berpendapat :

25

^Soerjono Soekanto III, ibid. , h. 226. 

■^Soerjono Soekanto III, ibid, , h. ?28.
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Internalization of rule for behavior does not neces
sarily mean that such a rule is always maintained 
in actual behavior. There are situations in wich the 
individual either breaks the rule on the spur of the 
moment* without much thinking, or he consciously 
compromises a moral , . . conviction for an immediate, 
and . . . strong enough reward.

Dari kedua uraian tersebut di atas, nampak bahwa 

pada internalisasi itu seseorang mematuhi kaidah-kaidah 

oleh karena secara intrinsik kepatuhan tersebut mempunyai 

Imbalan atau reward .

Kepatuhan hukum dari individw, pada hakekatnya me

rupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh 

pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kogni- 

si seseorang, sikap-sikap maupun perikelakuannya dan hal 

itu justru bereumber pada orang-orang lain di dalam ke- 

lompok tersebut. Teori-teori kepatuhan hukum tersebut di 

atas berorientasi pada faktor psikologi, dan untuk meleng- 

kapi hal ini, perlu pula dikemukakan teori-teori yang ber

orientasi pada faktor-faktor yang lain misalnya paksaan* 

sanksi dan sebagainya.

Di dalam sosiologi hukum, teori-teori tentang kepn- 

tuhan hukum pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam te- 

ori paksaan (dwang theori)* dan teori konsensus. Max Weber 

berasumsi bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sara- 

na-sarana paksaan secara fieik yang merupakan dasar bagi

26

.^Leopold Pospisil, Anthropology of kaw, A Compn- 
rative Theori, Harper & Row lubliners7 New York , 'lyVl,
h. 201-202:'
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tujuan nukum untuk mencapai tata'tertib atau ketertiban, 

dan paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok 

orang-orang yan^ memang mempunyai wewenang untuk itu.1^

Namun masalahnya adalah sejauh mana masyarakat mematuhi 

hukum dan apakah akibat sanksi-sanksi sebagai peinbenaran 

terhadap kaidah-kaidah?

Sanksi pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap 

pelanggaran kaidah-kaidah, dan untuk menegakkan kaidah- 

kaidah itu kembali, diperlukan sanksi. Namun menurut Bnr- 

kun, penerapan sanksi sebagai faktor yang menyebabkah ke

patuhan hukum mempunyai kelemahan. Sebagaimana dinyatakan 

oleh beliau, "• . . that sanctions real of threated, have 

a deterrent effect although this ie one of the great un- 

•xamined’ .premia&es' of. legal, theory"18

Namun demikian teori paksaan juga mempunyai kelemah- 

an-kelemahan sebab kepatunan yang didasarkan pada sanksi- 

sanksi atau ancanian-ancaman belaka akan menimbulkan moti- 

vasi ui.tuk melanggar peraturan apabila tidak ada mekanis- 

me yang melernbaga untuk mengawasinya. Sehingga dengan de

mikian seolah-olah kepatuhan hukum itu mempunyai sifat keter- 

gantungan. Ynng dimakeud dengan eifat keterganturigan di 

oini yaitu kepatuhan terhadap hukum akan tercipta bila ada

^Soerjono Soekanto III, op. clt., h, 23?. 

lfi
Michael Barkun, Law without Sanctions, New Haven: 

Yale University Iress, 1968, p. 62.

27
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pengawasnya*

Kritik terhadap teori-teori paksaan ini, juga da

pat dilihat pada ajaran-ajaran hugen Khrlich yang meng- 

anggap bahwa titik berat perkembangan hukum bukanlah ter- 

letak pada kekuasaan legislatif, yudikatif dan ilmu hukum 

sa^a, akan tetapi justru terletak dalam masyarakat sendi

ri, dan pada hakekatnya kaidah-kaidah hukum berasal dari

fakta sosial yang bersumber pada kesadaran kelompok-kelom- 
iq

pok sosial* *

Oleh karena itu, menurut penaapat saya seyogianya 

masalah ketaatan dan kepatuhan hukum tersebut harus diper- 

hatikan pula pengetahuan masyarakat (yang diatur oleh hu

kum itu) tentang peraturan-peraturan hukum, yaitu dengan 

jalan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum dan sebagai- 

nya aengan harapan agar masyarakat tersebut mempunyai ke

sadaran untuk mematuhi hukum. Tetapi, walaupun demikian 

masalah penjatuhan sanksi juga perlu di:;ikirkan, sebab 

sanksi juga merupakan sarana untuk mcngofektifkan hukum.

2. Impllkasl-impllkasi yang terjadi

Masalah ketaatan dan kepatuhan hukuin, mempunyai 

implikasi pula terhadap bekerjanya hukum dalam masyara

kat, Di dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara

28

■^Soerjono Soekanto III, op. clt. , h. 237*
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tiga macain hal berlakunya hukum sebagai kaidah,

1. kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuan- 

nya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tin^katan- 

nya;

2. kaidah hukum berlaku secara soeiologis apabila kaidah 

tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipak- 

sakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima 

oleh warga masyarakat, atau kaidah tadi berlaku karena 

diterima dan diakui oleh masyarakat;

3. kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya

sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif

20
yang tertinggi,

Namun demikian, walaupun suatu kaidah hukum itu su- 

dah sesuai atau serasi dengan nilai-nilai yang menjadi pe- 

gangan warga masyarakat* raasih saja ada sebagian masyara

kat tidak mematuhinya dalam tingkah laku sehari-harinya. 

lerbuatan demikian ini dapat dikatakan sebagai suatu pe- 

nyimpangan oleh karena ada daya tarik tertentu yarig lebih 

kuat.

Bahkan Van Boorn mengemukakan pendapatnya yang agak eks- 

trim sebagai berikut :

Bahwa perbuatan manusia itu sulit untuk didisiplinkan

29

PfiSoerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, So bIqIop;! 
Hukum dalam Mas.yarakat• Ka.iawali. Jakarta* 1980. F T“T V
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30

oleh ketentuan-ketentuan formal organisasi, . . * 
disebabkan oleh karena mereka yang diwajibkan tunauk 
pada bagan tersebut mempunyai latar belakang yang ber- 
beda-beda, yang masing-raasing memberikan sebab penga- 
ruhnya kepada manusia, sehingga ia senantiasa mempunyai 
tafsirannya sendiri mengenai perbuatan-perbuatan apa 
yang semestinya ia lakukan. Sebagai faktor-faktor yang 
mempengaruhi ini . . .kepribadian, asal usul sosial, 
kepentingan ekonominya maupun keyakinan politik serta 
pandangan hidupnya.

Bila ketaatan atau kepatuhan hukum itu tercapai, 

maka akan tercapai pula efektivitas hukum, Tetapi aspek- 

aepek yang lain harus pula diperhatikan yaitu aepek po- 

litis, ekonomis, psikologis, sosiologis maupun antropo- 

logis.

21batjipto Kahardjo X, op. cit., h. 72.
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BAB IV

USAHA-USAHA PENANGGULAKGAN

1. Aplikasl Razia terhadap Lingkungan Soslal

Dalam proses penegakan atau penerapan peraturan 

perundang-undangan tujuan utamanya adalah agar para warga 

masyarakat mematuhinya. Demikian pula halnya dengan dike- 

luarkannya Perda No. 2 Tahun 1976 yang berlaku di wilayah 

hukum Kabupaten Sidoarjo. Khususnya pasal 6 (g) Perda ter

sebut menyatakan adanya larangan berjualan di tepi jalan 

umum dan trotoar, namun kenyataann>a masih juga banyak 

yang tidak mematuhinya sehingga menimbulkan beberapa per

masalahan* Ketidak jeraan mereka itu juga disebabkan oleh 

beberapa faktor, misalnya saja mengcnai tingkat pengetahu12 

an responden terhadap peraturan, sebagaimana dapat dilihat 

dari tabel V di bawah ini*

Tabel V.

Pengetahuan Responden Tentang Peraturan (dinyatakan dalam 

prosentase).

N - 35

Kategori Pengetahuan

Pasti Tidak pasti Tidak tahu Jumlah

57,15 28,55 14,30 100,00

Dari tabel di atas, ternyata sebagian besar respon

den (57,15%) mengetahui dengan past! adanya peraturan yang

31
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raelarang mereka berjualan di atas kaki lima,

Adapun tindakan hukum yang dilaksanakan adalah berupa tin

dakan razia atau operasi te&as yang dilaksanakan berulang- 

ulang.

Sedangkan reaksi responden terhadap tindakan razia 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VI.

Reaksi Responden Terhadap Kazia (dinyatakan dalam prosen- 

tase).

N - 35

32

Jenis Reaksi

Patuh Tidak patuh J U M 1 A H

14,30 85,70 100,00

Dari tabel di atas nampak bahwa eebagian besar (85,70%)
t

para pedagang kaki lima tersebut tidak patuh terhadap tindak

an razia* Tidak patuh di sini yaitu dalam arti bahwa para 

pedagang kaki lima tersebut menghindar untuk S(mentara wak- 

tu, tetapi setelah razia berakhir mereka kembali lagi ke lo

kasi semula. Sedangkan bagi mereka yang patuh, mereka sadar 

akan kesalahannya, oleh karena itu lalu mereka pindah ke 

tempat lain yang tidak dilarang oleh pemerintah daerah ee- 

tempat.

Mengenai penerapan sanksi terhadap para pelanggar 

peraturan daerah tersebut, menurut hasubbag Xetertiban 

Umum Kabupaten Sidoarjo, yaitu terhadap mereka yang dirazia,
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barang dagangannya langsung diangkut ke Pemda Tingkat II 

Kabupaten Sidoarjo, dan bagi mereka yang terjaring razia, 

untuk mengambil barang dagangannya kembali itu harus ada 

surat keterangan dari lurah asal tempat tinggal mereka. 

Setelah ada surat dari Lurah tersebut barulah mereka di- 

perkenankan. untuk mengambil barang dagangannya kembali te

tapi dengan syarat bahwa mereka tidak diperkenankan ber- 

Jualan kembali di lokasi yang dilarang itu. Bila hal ini 

sampai tiga kali dilakukan maka barang dagangannya itu ti

dak <diperkenankan lA&i diambil, melainkan diser&hkan-pada 

kepolisian setempat, serta yang bersangkutan dipanggil* 

Namun demikian di kabupaten Sidoarjo, masih belum ada ka- 

sus pelanggaran perda yang dilakukan oleh para pedagang 

kaki lima tersebut yang dilimpahkan ke pengadilan, jadi 

penyelesaiannya masih dilakukan secara musyawarah.

Tanggapan para pedagang kaki lima terhadap pene- 

rapan sanksi tersebut, dapat dilihat pada tabel VII di 

bawah ini.

Tabel VII.

Berat atau Hingannya sanksi yang dijatuhkan I'emda (dinyata- 

kan dalam prosentase).

N * 35

Berat atau Hingannya Sanksi

Dirasa berat Memadai Kingan Jumlah

85,70 8,57 5,73 100,00
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Dari tabel di atas, ternyata bahwa 85,70# respon

den merasa berat dengan sanksi yang dijatuhkannya. Alasan 

mereka yaitu jika mereka terkena razia, maka untuk meng- 

ambil barang dagangannya kembali memerlukan waktu yang la

ma, karena harus minta surat keterangan dahulu dari lurah, 

sehingga dengan demikian mereka tidak mendapat nafkah, na

mun sebenarnya mereka eebagian besar menerima adanya larang- 

an tersebut tetapi kurang berkenan, sebagaimana dapat dili- 

hat pada tabel VIII di bawah ini ;

Tabel VIII.

Tanggapan Responden Terhadap Larangan (dinyatakan dalam 

prosentase).

N * 35

34

Tanggapan Responden

Sadar menerima Sadar menerima tap! 

kurang berkenan Jumlah

22,85 77,15 100,00

Dengan pengetahuan para pedagant kaki lima yang cu- 

kup besar terhadap adanya larangan serta merasa bahwa sank- 

sinya adalah berat, ditambah pula dengan pengertian akan 

maksud dan tujuan larangan itu maka timbul permasalahan : 

iaktor-faktor apakah yang menyebabkan para pedagang kaki 

lima itu tidak jera-jeranya berdagang di kaki lima, atau 

dengan kata lain mengapa para pedagang kaki lima itu tidak 

mematuhi hukum {dalam hal ini Ferda)? Selain itu bagaimana
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dampak razia terhadap lingkungan sosial tersebut.

Kalau menurut Soerjono Soekanto, secara psikolo- 

gis warga masyarakat mematuhi hukum karena ada semacam 

rangsangan untuk mentaatinya yang menimbulkan rasa takut, 

kecuali itu mungkin kepatuhan hukum disebabkan oleh kare

na yang bersangkutan ingin mfimellhara hubungan balk dengan 

lingkungan sosial atau penguasa, dan sebab-eebab lain ya
pp

itu sesuainya nilai-nilai dengan hukum.

Dari uraian tersebut dapat dltafsirkan bahwa kepa

tuhan hukum itu tercipta karena adanya suatu keterpaksaan. 

Selain itu yang penting yaitu apakah peraturan hukum itu 

sesuai atau tidak dengan nilai-nilai dalam masyarakat itu. 

Jika mlsalnya peraturan-peraturan hukum itu tidak sesuai 

dengan nilai-nilai masyarakat itu, niscaya hatl nurani ma

syarakat tersebut tidak mentaati pernturan hukum itu* namun 

karena mereka takut, mereka akan berusaha mentaatinya. Jadi 

peraturan hukum di sini bisa dikatakan efektif, namun ada 

suatu keterpaksaan dari masyarakat yang mentaatinya.

2. Penyelesaian Masalah Tindakan Bazla

Kiranya sudah menjadl kecenderungan dalam kehidupan 

sehari-harif bahwa aparat penegak hukum berorientasi pada 

"asal menindak" dalam arti bahwa para penegak hukum terse-

35

22Soerjono Soekanto 1 9 op. cit. . h. 163.

M I L I E  
n m r> --ASLAAH 

"UNIVER . ' //UANOOA# 
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but tidak memperhatikan faktor-faktor yang lain, yaitu 

faktor ntbn hukum. Orientasi semacam itu akan mengakibat- 

kan bahwa perilaku penegak hukum terwujud dalam keingin- 

an yang besar untuk menangkap dengan berpegang pada per- 

aturan peruridang-undangan secara ketat atau kaku.

Sebagaimana halnya dengan masalah tindakan razia, 

maka faktor manusiawi sangat besar pengaruhnya. Sebenar- 

nya mereka sadar menerima adanya larangan, namun demikian 

mereka kurang berkenan dengan adanya larangan tersebut 

(sebagaimana dapat dilihat pada tabel VIII). Kurang ber- 

kenannya mereka terhadap larangan berjualan di kaki lima, 

kemungkinan besar karena usaha mereka itu sebagian besar 

merupakan mata pencaharian pokok sehari-hari. Sebagaimana 

telah disebutkan pada tabel I dalam bab II di muka.

Oleh karena itu, peny^iesaian masalah tindakan ra

zia tersebut menurut pendapat saya dapat dikemukakan tiga 

alternatif. Alternatif pertama yaitu dengan memberikan fa- 

eilitas kepada mereka. Sasilitas tersebut yaitu menyedia- 

kan lokasi baru bagi mereka. *-alau melihat tabel IV (se

bagaimana dikemukakan pada bab II di muka), maka sebagian 

besar (85»30#) mereka tidak setuju dengan penyediaan lokaai 

baru dengan alasan bahwa untuk mendapatkan para langganan 

baru lagi memerlukan waktu yang relatif lama. Mamun demiki

an, dalam proves pcnegakka/i hukum pertentangan-pertentangan 

kepentingan aelalu ada. Jadi sudah sewajarnya kalau ada sa-

36
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lah satu pihak yang dikorbankan,

Dalam penyelesaian kasus pedagang kaki lima ini, 

seakan-akan kepentingan para pedagang kaki lima dikor- 

bankan yaitu dengan dipindahkannya ke lokasi yang baru, 

Tetapi kalau memang pihak pemerintah daerah setempat 

benar-benar mau memberikan fasilit&s, yaitu disediakan- 

nya lokasi yang baru, maka kepentingan para pedagang kafti~ 

lima itu tidak diabaikan bagitu saja, sehingga dengan 

demikian pelaksanaan hukum tidak secara ketat diterapkan 

dan faktor-i'aktor non hukum masih juga diperhatikan.

Tetapi derigan demikian mereka masih harus menyesuaikan 

diri dengan keadaan lokasi yang baru tersebut, yaitu da

lam rangka menarik para langganan baru lagi.

Dengan adanya penertiban terhadap pedagang kaki 

lima itu memang menimbulkan aspek-aspek yang lain, ya

itu Betidak-tidaknya lokasi bekas pedagang kaki lima ter

sebut menjadi bersih walaupun ada sebagian pihak-pihak 

masyarakat yan& tidak menyetujuinya dengan lokasi (tem

pat penampungan) yang baru tersebut,

AlternatiX kedua yaitu seyogianya Pemda setempat 

memberikan bekal ketrampilan khusus kepada mereka, Dalam 

pengertian ini, mereka untuk sementara waktu diperkenan- 

kan berjualan di ataa kaki lima, namun dalam hari-hari 

tertentu mereka dilatih suatu ketrampilan khusus yang 

diselenggarakan oleh pihak Pemda setempat. Adapun maksud
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diberikannya latihan ketrampilan khusus tersebut supaya 

mereka nantinya bisa mempraktekkan pengetahuan yang di- 

terimanya itu. Dengan demikian mereka bisa mengalihkan 

usahanya dari berjualan di ntas kaki lima, menjadi usaha 

lain yang sesuai dengan kfctrarapilan yang telah diperoleh- 

nya itu.

Alternatif ketiga yaitu dengan menggalakkan pe- 

nyuluhan hukum kepada mereka. Kalau melihat pada tabel 

V, yaitu kategori pengetahuan responden tf.ntang peratur

an, maka di situ nampak bahwa sebagian besar responden 

mengetahui dengan pasti adanja peraturan yang melarang 

mereka berjualan di atas kaki lima, namun kenyataan me- 

nunjukkan pula bahwa sebagian besar dari mereka juga ti

dak patuh terhadap razia (sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel VI). Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan ya

itu meskipun mereka mengetahui dengan pasti adanya la

rangan, namun mereka tidak mempunyai kesadaran untuk me- 

matuhinya.

Oleh karena itu perlu kiranya mereka diberikan 

penyuluhan hukum yang bersiiat kontinyu, dan tidak ber- 

sifat insidental atau temporer. Dengan adanya penyuluhan 

hukum yang bersifat kontinyu iiu, setidak-tidaknya mem

punyai dampak terhadap mereka, yaitu setidak-tidaknya 

mereka mempunyai kesadaran dari dalam untuk mentaati su

atu peraturan hukum. Dan dengan adanya kesadaran dari
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dalam untuk mentaati peraturan hukum itu, maka keean me- 

matuhi hukum itu adalah suatu keterpaksaan akan tidak 

ada lagi, melainkan sesuatu hal yang wajar.

Kiranya dengan keti^a alternatif tersebut di atas, 

dapat menyelesaikan tindakan razia terhadap pedagang ka

ki lima di kabupaten Sidoarjo.
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BAB V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Pada kenyataannya, pelaksanaan atau penerapan hukum 

itu tidak semudah seperti apa yang dibayangkan, melainkan 

banyak mengalami hambatan-hambatan, misalnya saja, ada se

bagian masyarakat yang tidak mematuhi atau mentaati hukum. 

Sebagaimana halnya dengan kehadiran para pedagang kaki li

ma yang banyak menimbulkan peumasalahan. Permasalahan yang 

ditimbulkan, salah satu di antaranya yaitu merteka tidak 

mentaati hukum (dalam hal ini Perda), terbukti dari mereka 

sering kali dirazia, namun eetelafe razia berakhir, mereka 

kembali ke lokasi semula yang dilarang, sehingga timbul 

suatu pertanyaan yaitu mengapa mereka tidak mematuhi hukum? 

Ternyata dari latar belakang kehidupan mereka (sebagaimana 

dapat dilihat pada tabel I) menunjukkan bahwa usaha mereka 

sebagai pedagang kaki lima itu merupakan eatu-satunya mata 

pencaharian pokokf maka jika mereka dirazia, mereka merasa 

rugi karena tidak ada mata pencaharian yang lain lagi, Oleh 

karenanya, walaupun mereka sering kali dirazia, mereka ma- 

sih saja kembali ke lokasi semula. Seyoglanya mereka diberi

kan lokasi baru yang bebas razia sehingga mereka merasa le- 

bih aman dalam melakaanakan usahanya itu. Namun demikian, 

kiranya hal ini juga bukan merupakan satu-eatunya alterna- 

tif yang dapat membantu menyelesaikan perma3alahan, tetapi
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masih perlu ditunjang oleh alternatif-alternatif yang' lain 

lagi, sebab kemungkinan-kemungkinan bisa saja mereka kem

bali ke lokasi semula jika mereka tidak mendapatkan lang- 

ganan di lokasi yang baru itu. Alternatif-alternatif lain 

yang kiranya bisa membantu menyelesaikan permasalahan mi- 

ealnya saja dengan cara menanamkan rasa kesadaran hukum 

yang tinggi bagi mereka, dan hal ini melalui proses penyu- 

luhan hukum yang bersifat kontinyu, atau mungkin juga di- 

berikan latihan-latihan ketrampilan khusus terhadap mereka 

dengan maksud untuk mengalihkan usaha mereka dari pedagang 

kaki lima ke usaha-usaha yang lain.

Dengan kembalinya mereka ke lokasi semula yang di- 

larang, mengakibatkan peraturan hukum itu kurang efektif, 

Jika seandainya mereka terus menerus dirazia dan tidak di- 

aediakan sarana lain yang bisa menunjang kelestarian usaha 

mereka untuk mencari nafkah, maka hal ini kemungkinan bisa 

mengakibatkan rasa tidak senang mereka kepada para petugas 

atau pelaksana hukum, lebih-lebih lagi jika pelakeana hu

kum itu lebih cenderung untuk berorientasi pada asal menin- 

dak saja tanpa memperhatikan faktor-faktor yang lain. Namun 

demikian harus diingat bahwa tujuan dan tugas hukum meru

pakan dua hal yang sangat berkaitan, Tujuan hukum adalah 

untuk mencapai suatu keadaan hidup yang damai dalam arti 

tercipta suatu keserasian antara ketertiban dengan keten- 

teraman. Sedangkan ketertiban sendiri diharapkan terwujud
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jika tugae hukum untuk mencapai kepastian hukum tercapai.

Oleh karena itu, jika ketertiban benar-benar ingin 

ditegakkan, tentunya ada salah satu pihak yang dikorban- 

kan yaitu para pedagang kaki lima. Kalau para pedagang ka

ki lima tersebut ditertibkan atau ditindak, hal ini akan 

menimbulkan ketidaktenteraman di kalan^an para pedagang 

kaki lima itu.

Untuk seyogianya diciptakan suatu keefiimbangan an- 

tara ketertiban dengan ketenteraman, sehingga tidak ter- 

dapat perasaan masa bodoh atau acuh tak acuh dari para pe

dagang kaki lima terhadap suatu peraturan hukum tersebut. 

Keseimbangan yang dimaksud di atas yaitu dengan jalan mi- 

salnya memberikan lokasi baru yang bebas dari rasia, atau 

memberikan latihan-latihan ketrampilan khusus kepada me

reka, sehingga dengan demikian pihak pedagang kaki lima 

tidak terlalu dikorbankan, demikian pula pihak kepenting

an umum*

2. S a r a n

a. beyogianya penyulunan hukum khususnya kepada para pe

dagang kaki lima perlu digalakkan lagi, walaupun dari ta

bel V dapat diketahui bahwa sebagian besar para pedagang 

kaki lima itu mengetahui dengan pasti adanya peraturan 

yang melarang mereka berjualan di atas kaki lima, namun 

kenyataannya mereka toh masih tidak patuh terhadap ra2ia
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tersebut (sebagaimana dapat dilihat pada tabel VI). Oleh 

karena itu dengan penyuluhan hukum yang, ^ontinyu tersebut 

kiranya dapat membantu terciptanya kepatuhan hukum bagi 

para pedagang kaki lima tersebut atau setidak-tidaknya da

pat mengurangi derajad pelanggaran hukum yang dilakukan 

oleh mereka. Penyuluhan hukum di sini dititik beratkan pa

da cara bagaimana mengubah perikelakuan mereka agar sesuai 

dengan hukum (perikelakuan hukum), sebab hal yang demikian 

ini merupakan salah satu kriteria akan terciptanva kepatuh

an atau ketaatan hukum.

b. Pihak pemerintah daerah setempat setidak-tidaknya mem

berikan fasilitaa yaitu lokasi baru bagi mereka yang bebas 

dari razia agar mereka dapat melestarikan usahanya untuk 

mencari nafkah.

c. Jika pemerintah daerah setempat benar-benar memberikan 

bekal ketrampilan khusus, maka untuk tahap pertama eeyo- 

gianya juga membantu memasarkan hasil knrya mereka, agar 

usaha mereka dapat lestari, misalnya saja dengan memasuk- 

kannya ke dalam koperasi, atau mungkin juga pihak pemerin

tah daerah membeli sendiri hasil karya mereka itur setelah 

itu dipasarkan,

d. Jika pada butir a, b, dan c masih tidak menunjukkan ha

sil yang positif, maka seyogianya mereka diikutkan trans- 

migrasi* Dengan transmigrasi tersebut setidak-tidaknya 

membantu program pemerintah dalam mengurangi angka peng-
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gangguran dan kepadatan penduduk.
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