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ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dan evaluasi Perda Anti Maksiat, 
Perda Anti Maksiat adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang peredaran minuman 
keras, pencabulan dan pelacuran, Perda ini lahir atas laporan dari aktor-aktor pemuka agama 
dan tokoh masyarakat atas penemuan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang 
semakin lama semakin memprihatinkan, kemudian DPRD (selaku lembaga legislatif) dan 
Kantor Sosial ( sebagai lembaga eksekutif ) berinisiatif untuk membuat Perda yang 
berdasarkan Sosio Kultur dan Budaya Politik Kabupaten Gresik masih memegang teguh 
ajaran Agama Islam dan banyak tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga yang juga 
bernafaskan ajaran Agama Islam, basis kekuatan politik lebih cenderung terdapat pada 
lembaga-lembaga tersebut, seperti: Pondok Pesantren, Madrasah, dan lembaga-lembaga
lainnya. Tujuan utama dari adanya Perda Anti Maksiat ini adalah untuk menjaga citra 
Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri yang memiliki semboyan Gresik Berhias Iman, hal ini 
juga dikarenakan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Gresik mengenai minuman keras, 
pelacuran, dan perbuatan cabul telah banyak terjadi sebelum adanya Perda Anti Maksiat 
sampai saat ini dan para pelanggar dari Perda ini mayoritas berasal dari masyarakat luar 
Kabupaten Gresik. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif, dengan demikian penelitian ini berupaya untuk 
mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan, kemudian mengambil 
kesimpulan dari permasalahan tersebut disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis 
tentang evaluasi kebijakan publik (studi deskripsi evaluasi pada penerapan Perda Anti 
Maksiat di Kabupaten Gresik). 

Keyword :Kebijakan Publik, Pemerintahan Daerah, Implementasi dan 
Evaluasi Perda Anti Maksiat 
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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK


NOMOR 19 TAHUN 2004


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 


NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG 

LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS


DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI GRESIK

Menimbang 
: 
a. 
bahwa agar terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras dapat di tindak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku perlu diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan pidananya;


b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a perlu ditetapkan kedalam Peraturan Daerah.

Mengingat
:
1. 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun l950 Nomor 4l);




2. 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Lebel (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);




3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran.Negara tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);




4. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



5. 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);




6. 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);




7. 
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;




8.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);




9.
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15  Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri E).


Dengan Persetujuan


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


KABUPATEN GRESIK


MEMUTUSKAN


Menetapkan 
: 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS.


Pasal I

Beberapa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 2 Seri E diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :


Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan hanya disediakan di Toko obat, apotik atau toko-toko jamu;


2. Ketentuan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :


Barang siapa yang memproduksi dan mengoplos minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.00 (Enam juta rupiah) ;

3. Ketentuan pasal 9 berbunyi sebagai berikut:


Barang siapa mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling hanyak Rp. 6.000.000.00 (Enam Juta Rupiah) ;

4. Ketentuan pasal 10 berbunyi sebagai berikut:


Barang siapa menimbun atau menyimpan minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);


5. Ketentuan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :


Barang siapa menjamu Minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.00 (Empat Juta rupiah);


6. Ketentuan pasal 12 berbunyi sebagai berikut :


Barang siapa membawa dan atau meminum minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta rupiah);


7. Ketentuan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :


Siapa saja yang berada atau berlalu lalang diwilayah Kabupaten Gresik dalam keadaan mabuk minum Minuman keras dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.


Disahkan di 
:
Gresik


Pada tanggal 
: 
29 Nopember 2004

BUPATI GRESIK


TTD


Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM

Diundangkan di Gresik


Pada tanggal 29 Nopember 2004

SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN GRESIK

TTD

Drs. Gunawan, MSi.


Pembina Utama Madya


NIP. 010 080 491


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2004 NOMOR 9 SERI E


PENJELASAN


ATAS


PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK


NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN


GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN


PEREDARAN MINUMAN KERAS

I. PENJELASAN UMUM


Bahwa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras hususnya yang mengatur tentang ancaman pidananya antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan dipandang sangat bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga sungguh sangat menyulitkan bagi hakim untuk menjatuhkan Vonis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dimaksud, karena berdasarkan ketentuan pasal 205 sampai dengan 210 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Ancaman pidana bagi pelanggaran tidak lebih dan 3 (tiga) bulan.


Berdasarkan hal-hal tersebut, maka demi kelancaran pelaksana tugas-tugas Polisi Pamong Praja sebagai lnstansi Pelaksana Penegakan Peraturan Daerah perlu merubah ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupalen Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal I


Cukup Jelas


Pasal II


Cukup Jelas





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK


NOMOR 22 TAHUN 2004


TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 


NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN


PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK


Menimbang 
: 
a. 
bahwa agar terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul dapat ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan pidananya;


b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a perlu ditetapkan kedalam Peraturan Daerah.

Mengingat
:
1. 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Daerah Tahun 1950 Nomor 41);




2. 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);




3. 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);




4. 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);




5. 
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);




6. 
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 


KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan 
: 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL.


Pasal I


Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul sebagaimana di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 1 Seri E diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :


Berdasarkan laporan dimaksud Pasal 6 diatas Kepala Daerah segera menerbitkan Keputusan Penutupan terhadap Lokalisasi tempat Pelacuran


2. Ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :


(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);


(2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) dapat dipidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);


Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.


Disahkan di 
:
Gresik


Pada tanggal 
: 
29 Nopember 2004


BUPATI GRESIK


TTD


Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM


Diundangkan di Gresik


Pada tanggal 29 Nopember 2004


SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN GRESIK


TTD


Drs. Gunawan, MSi.


Pembina Utama Madya


NIP. 010 080 491


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI E.


PENJELASAN


ATAS


PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK


NOMOR 22 TAHUN 2004


TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH GRESIK NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul khususnya yang mengatur tentang ancaman pidananya antara I (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan, dipandang sangat bertentangan maksud yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga sungguh sangat menyulitkan bagi Hakim untuk menjatuhkan Vonis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dimaksud, karena berdasarkan ketentuan pasal 205 sampai dengan 210 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Ancaman pidana bagi pelanggaran tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan ha1 tersebut, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja sebagai Instansi Pe1aksana Penegakan Peraturan Daerah perlu merubah ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal I
: Cukup jelas


Pasal II
: Cukup jelas
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dan evaluasi Perda Anti Maksiat, Perda Anti Maksiat adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang peredaran minuman keras, pencabulan dan pelacuran, Perda ini lahir atas laporan dari aktor-aktor pemuka agama dan tokoh masyarakat atas penemuan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang semakin lama semakin memprihatinkan, kemudian DPRD (selaku lembaga legislatif) dan Kantor Sosial ( sebagai lembaga eksekutif ) berinisiatif untuk membuat Perda yang berdasarkan Sosio Kultur dan Budaya Politik Kabupaten Gresik masih memegang teguh ajaran Agama Islam dan banyak tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga yang juga bernafaskan ajaran Agama Islam, basis kekuatan politik lebih cenderung terdapat pada lembaga-lembaga tersebut, seperti: Pondok Pesantren, Madrasah, dan lembaga-lembaga lainnya. Tujuan utama dari adanya Perda Anti Maksiat ini adalah untuk menjaga citra Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri yang memiliki semboyan Gresik Berhias Iman, hal ini juga dikarenakan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Gresik mengenai minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul telah banyak terjadi sebelum adanya Perda Anti Maksiat sampai saat ini dan para pelanggar dari Perda ini mayoritas berasal dari masyarakat luar Kabupaten Gresik. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan demikian penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan, kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis tentang evaluasi kebijakan publik (studi deskripsi evaluasi pada penerapan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik). 





Keyword 	:Kebijakan Publik, Pemerintahan Daerah, Implementasi dan Evaluasi Perda Anti Maksiat 





Kata Pengantar





Puji syukur atas rakhmat dan hidayah dari Allah SWT, yang sampai detik ini masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan akal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tanggung jawab akademik

	Ketertarikan penulis untuk menulis skripsi yang berjudul EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Deskripsi Evaluasi Pada Penerapan Perda Anti Maksiat Di Kabupaten Gresik) berawal dari adanya anggapan bahwa image kota Gresik sebagai Kota Santri yang memiliki semboyan Gresik Berhias Iman. Maka dari itu penulis melakukan penelitian terhadap temuan-temuan fenomena yang ada di lapangan untuk kemudian diteliti lebih lanjut

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi empat bab, bab, bab pertama penulis mengemukakan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, konsep teori dan metodelogi yang disesuaikan dengan tema penelitian. Bab dua, berisi uraian dan deskripsi umum penelitian, bab tiga, berisi temuan dan analisis data yang terkait dengan tema penelitian. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan subjek-subjek yang dianggap memiliki relevansi terhadap penelitian.
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UCAPAN TERIMA KASIH

· Kepada Allah SWT, Tuhan yang maha esa, yang tiada henti-hentinya memberikan berkat, rakhmat dan hidayah pada saya, walaupun sebagai hambanya saya masih jauh untuk dikatakan sebagai hamba yang taat, tapi saya akan terus berusaha melalui ketakwaan yang saya miliki dan senantiasa saya perbaiki untuk kedepannya, astaghfirullahaladzim.

· Kepada orang tua saya, yang telah banyak mengajarkan dan memaksa saya untuk lebih mengenal kehidupan yang reel beserta segala dinamika yang ada di dalamnya, salut….karena dengan itu semua, saya mampu untuk saat ini, pernah terpikir bagaimana jika dalam hidup saya tidak pernah mengalami masa-masa sulit, mungkin, saya jauh dari seperti apa saya saat ini, intinya dream, believed, make it happen. 

· Kepada seluruh keluarga besar yang peduli dan senantiasa mendoakan saya, karena berkat kepedulian dan doa tulusnyalah saya mampu mencapai semuanya, termasuk mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, segala macam yang ada saya anggap sebagai seni tersendiri dalam kehidupan, dan pembelajaran tersendiri tentunya.

· Kepada Bapak Soetrisno, yang telah membimbing saya selama penulisan skripsi ini, walaupun saya tidak pernah diajar oleh beliau dalam kelas, namun seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, dan setelah mengenal, beliau sudah seperti ayah saya sendiri, terlebih ketika kami memiliki kesamaan yaitu sama-sama workhaholic, terima kasih buat bimbingannya pak.

· Kepada seseorang yang sedang dekat dengan saya pada saat penyusunan skripsi ini, u are the one now!, manusia memang bisa dan wajib untuk berencana, tapi Allah SWT yang berhak mutlak untuk apa yang terjadi di masa depan, senantiasa untuk berusaha member apa yang terbaik dalam setiap langkah kita kedepan, yakin apapun kita nantinya, itu jalan terbaik yang telah Allah SWT tentukan untuk kita, tentang perbedaan?itulah hakekat kehidupan, perbedaan ada untuk dipersatukan.
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BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi pernah mengalami pergantian, dan pasang surut dalam pelaksanaannya. Pasang surut dapat dilihat dari beberapa perubahan konstitusi yang telah terjadi, mulai dari UU No.22 tahun 1999, kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004, yang masih berlaku hingga sekarang.

Pergantian undang-undang yang ada menunjukkan adanya upaya untuk terus memperbaiki konsep desentralisasi di negeri ini. Karena desentralisasi yang berjalan dengan baik merupakan aspek penunjang berjalannya pemerintahan yang efektif, terutama di Negara sebesar Indonesia, dengan bentuk Negara kepulauan dan keanekaragaman yang terdapat di dalamnya. Namun pelaksanaan desentralisasi ini perlu dikawal dan dikontrol dengan baik, sehingga antara sentralisasi dan desentralisasi tidak saling meniadakan, namun saling melengkapi. Jika tidak, maka yang akan muncul adalah dampak negative yang tentunya tidak kita harapkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hoessein dalam Muluk (2007:7).

 “Perubahan hukum tentang hubungan antara Pusat dan Daerah ini menyangkut masalah yang sangat mendasar dalam hubungan kekuasaan yang selama orde baru sangat timpang karena hamper seluruh kekuasaan bertumpu di tangan pemerintahan Pusat, tepatnya di tangan Presiden. Pembaharuan hukum tentang otonomi daerah ini menjadi keharusan dikarenakan paling tidak ada dua alasan. Pertama, demokratisasi yang salah satu implementasinya adalah perluasan otonomi daerah menjadi tuntutan era global karena demokratisasi menjadi salah satu dari lima hati nurani global. Kedua, pengalaman Indonesia dengan system otoriter yang mengabaikan otonomi daerah terbukti telah menyimpan api yang kemudian menyulut lahirnya krisis politik, bahkan yang terjadi belakangan ini telah memancing fenomena dis-integrasi”. Mahfud (1999) dalam diskusi panel “kebijakan otonomi daerah di Indonesia” 

Kebijakan otonomi daerah dinyatakan sebagai perubahan mendasar yang terjadi di Indonesia setelah sekian lama Bangsa ini menganut sistem pemerintahan yang sentralistis, dianggap kurang baik menuju pada sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, yang dianggap sebuah solusi dari sekian permasalahan yang diantaranya adalah kurang diberdayakannya pemerintah daerah dalam mengelolah daerahnya dan kurangnya daerah menikmati hasil dari potensi daerahnya sendiri, sehingga dikatakan oleh Mahfud hal ini menjadi potensi dis-integrasi bangsa.

Oleh karena itu pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan dilengkapi dengan instrument untuk melaksanakan otonomi daerah. Dan sadar akan kekurangan yang ada pada UU No.22 tahun 1999 bahwa kewenangan yang luas harus diikuti dengan tanggung jawab yang besar maka UU No.22 yahun 1999 tersebut diperbaiki dengan UU No.32 tahun 2004. Dalam UU No.32 tahun 2004 ini memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, dan pemerintah daerah bisa melaksanakan urusan apapun kecuali urusan pemerintahan yang tidak dilimpahkan kepada daerah Kabupaten atau Kota, sebagaimana yang terdapat dalam UU No.32 tahun 2004 bab III tentang pembagian urusan pemerintahan pasal 14 adalah :

“1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum

e. Penanganan bidang kesehatan

f. Penyelenggaraan pendidikan

g. Penanggulangan masalah sosial

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan

i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

j. Pengendalian lingkungan hidup

k. Pelayanan pertanahan

l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil

m. Pelayanan administrasi penanaman modal

n. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan

o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Kewenangan pemerintahan daerah yang begitu besar tentunya diikuti pula dengan tanggung jawab yang besar baik kepada rakyat di daerahnya maupun pada pemerintah pusat. Untuk dapat melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut maka pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk dapat membuat kebijakan publik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Edward III dan Sharkansky dalam Islamy (2000:18) dimana kebijakan publik dinyatakan sebagai suatu kebijakan yang dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah atau berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah disebut Perda atau Peraturan Daerah. Secara hirarki konstitusi, maka Perda ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya maka Perda tersebut dapat dicabut dan dibatalkan.

Kewenangan pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah ini adalah berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat 6 dimana Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan Kurnia (2007:17-18).

Penelitian ini akan membahas mengenai salah satu dari kumpulan jenis Perda (hasil dari fungsi Legislasi DPRD)  yang jika diklasifikasikan, maka secara umum Perda ini bisa disebut dengan Perda Anti Maksiat. Perda Anti Maksiat ini telah banyak diberlakukan oleh pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia, walaupun nama masing-masing Perda yang ada bisa berbeda dan isi bahasannya juga tidak sama, tetapi secara substansi bisa digolongkan dalam Perda Anti Maksiat. Perda-Perda Anti Maksiat yang telah diberlakukan di daerah itu adalah :



Tabel. 1

Perda-Perda Anti Maksiat di Indonesia

		No.

		No.Perda

		Daerah

		Tentang



		1

		Perda no.11/2001

		Prov.Sumatera Barat

		Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat



		2

		Perda no.10/2001

		Kab.Solok

		Kewajiban Membaca Al’Quran bagi siswa dan pengantin



		3

		Perda no.6/2002

		Kab.Solok

		Pakaian Muslimah



		4

		Perda no.2/2004

		Kab.Padang Pariaman

		Pencegahan,Penindakan,dan Pemberantasan Maksiat



		5

		Instruksi Walikota tgl.7 Maret 2005

		Kota Padang

		Pemakaian Busana Muslimah



		6

		Perda no.3/2003

		Kota Padang

		Wajib Baca Al’Quran



		7

		Perda no VI/2002

		Kab.Pasaman Barat

		Perda Aturan Berbusana Muslimah di Sekolah



		8

		

		Provinsi Sulawesi Selatan

		Perda Pendidikan Al’Quran



		9

		Perda no.6/2005

		Kab.Enrekang

		Busana Muslimah dan Baca Tulis Al’Quran



		10

		

		Kab.Gowa

		Perda Busana Muslimah dan Penambahan Jam Pelajaran Agama di Sekolah



		11

		Perda no.15/2005

		Kab.Maros

		Pemberantasan Buta Aksara Al’Quran



		12

		

		Kab.Sinjai

		Perda Busana Muslimah



		13

		

		Kab.Bulukumba

		Perda Busana Muslimah dan Penambahan Jam Pelajaran Agama di Sekolah



		14

		

		Kab.Takalar

		Perda Busana Muslimah



		15

		Perda no.7/2002

		Kab.Gresik

		Larangan Praktik Prostitusi



		16

		Perda no.15/2002

		Kab.Gresik

		Peredaran Minuman Beralkohol



		17

		Perda no.18/2002

		Kab.Pamekasan

		Peredaran Minuman Keras



		No.

		No.Perda

		Daerah

		Tentang



		18

		Perda no.14/2001

		Kab.Jember

		Penanganan Pelacuran



		19

		Perda no.6/2000

		Kab.Garut

		Kesusilaan



		20

		

		Kab.Cianjur

		Surat Edaran Busana Muslimah



		21

		

		Kota Bekasi

		Perda Larangan Perjudian, Asusila, dan Peredaran Narkoba



		22

		Perda no.8/2005

		Kota Tangerang

		Pelarangan Pelacuran



		23

		

		Kab.Tasikmalaya

		Surat Edaran Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan



		24

		

		DKI Jakarta

		Perda Larangan Merokok di Tempat Umum dan Larangan Membuang Sampah di Sembarang Tempat





*Sumber : Republika, 17/6/2009

Perda-Perda Anti Maksiat sudah banyak diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia, tetapi yang diatur oleh Perda-Perda Anti Maksiat ini sama, yaitu mengenai pelarangan minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul, pengaturan zakat, baca tulis Al’Quran dan mengenai pakaian muslimah.

Perda-Perda Anti Maksiat tersebut baru diberlakukan di sekitar 21 daerah dari seluruh daerah yang ada di Indonesia yang berjumlah sekitar 400-an Kota atau Kabupaten. Jadi baru sekitar 5% daerah yang menerapkan Perda Anti Maksiat.

Perda-perda yang telah diberlakukan itu kalau kita cermati, tidak bisa dikatakan sepenuhnya sebagai perda syariat Islam, tetapi masih lebih cocok disebut sebagai Perda Anti Maksiat yang harus didukung oleh setiap orang yang beradap. Karena jika perda syariah, maka dia harus mengadopsi pula sanksi syariah bagi pelanggarnya. Misalnya, rajam untuk penzinah yang sudah menikah, cambuk bagi peminum miras, potong tangan bagi pencuri dan sebagainya. Tapi ternyata tidak begitu dengan sanksi dari pelanggaran Perda Anti Maksiat.

Perda-perda Anti Maksiat yang diberlakukan itu sebenarnya mayoritas hanya mengatur mengenai penyakit masyarakat, yang terkenal dalam budaya Jawa dengan istilah Malimo atau Madat, Maling, Madon, Main, Minum  (Narkoba, Mencuri, Pelacuran, Berjudi dan Minuman Keras). Sehingga, Perda-perda Anti Maksiat yang ada itu berusaha untuk mengatasi penyakit masyarakat yang telah mengakar,dan yang telah banyak menimbulkan persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Adanya peraturan daerah yang mengatur pemberantasan kemaksiatan tidak perlu dipersoalkan, karena aturan-aturan itu tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi. Perda anti pelacuran dan pelarangan minuman keras di sejumlah daerah yang ada tidak melanggar undang-undang yang telah ada di Indonesia, karena pada dasarnya undan-undang yang ada juga melarang adanya praktek tersebut. Adanya pengaruh yang berasal dari agama bukanlah sebuah penghambat atau kesalahan, karena aturan dan perundangan yang dibuat berasal dari situasi dan kondisi sebuah negara tersebut. Sudah sejak lama hukum yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh Syariah Islam. Contohnya dapat kita lihat dari undang - undang yang ada, diantaranya adalah : undang - undang Haji, Zakat, Perkawinan, dan Hukum Waris. Hal yang sama berlaku pula di Negara Filipina yang hukumnya dipengaruhi oleh ajaran Agama Katholik, maupun yang terjadi di Eropa. Pernyataan Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (www.hidayatullah.com, diakses pada tanggal 24 November 2011).

Lebih dari 80% masyarakat setuju diterapkannya peraturan daerah anti maksiat, berupa larangan peredaran minuman keras, larangan perjudian dan anti pelacuran. Hal tersebut disampaikan oleh direktur LSI Denny  J.A dalam jumpa pers di Hotel Sari Pan Pasific. Mayoritas masyarakat setuju adanya penegakkan terhadap moral dan kesusilaan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI)  (www.eramuslim.com, diakses pada tanggal 24 November 2011).

Kalaupun perda-perda itu terinspirasi dari nilai-nilai Islam, hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan dasar Negara dan konstitusi. Karena Tap MPR No.VII/2001 tentang Visi Indonesia 2020, menginginkan terwujudnya masyarakat Indonesia yang religious. Bahkan perda-perda Anti Maksiat yang telah ada mendukung terwujudnya TAP MPR tersebut.

Gubernur Sumatera Barat, Bpk Gamawan Fauzi, mengecam pihak-pihak yang masih mempersoalkan adanya Perda yang bertujuan memberlakukan Perda Anti Maksiat. Adanya Perda semacam ini adalah suatu hal yang lumrah saja, apabila memang di daerah bersangkutan Perda yang bernuansa Anti Maksiat tersebut semestinya disambut secara positif. Sebab, aturan tersebut telah dibuat didasarkan pada kebiasaan masyarakat dengan melihat berbagai fenomena kehidupan social yang terjadi di masyarakat. Seperti Perda Baca Tulis Al’Quran (www.Hidayatullah.com, diakses pada tanggal 24 November 2011).

Beberapa contoh pelaksanaan Perda Anti Maksiat yang ada dinilai membawa dampak cukup signifikan adalah di daerah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Setelah diberlakukannya perda yang bernuansa anti maksiat, angka kriminalitas menurun secara cukup drastis. Terlebih dengan adanya penerapan perda tentang Zakat, pendapatan dari Zakat itu sendiri melebihi pendapatan asli daerah. Orang-orang non-Muslim juga turut merasakan senang akan dampak adanya penerapan perda ini, padahal walaupun mereka tidak pernah dipaksa melaksanakan perda ini, namun mereka juga turut merasakan dampak positifnya. Mereka tidak lagi takut untuk diperas para preman, sehingga mereka sangat mendukung adanya penerapan perda tersebut, karena telah terbukti manfaatnya (www.republika.co.id, diakses pada tanggal 24 November 2011).

Seiring dengan berjalanya waktu, masih banyak lagi contoh sukses dari pelaksanaan Perda Anti Maksiat ini di beberapa daerah lainnya, walaupun dari pelaksanaan Perda Anti Maksiat dan aplikasi di lapangannya masih terdapat beberapa kasus seperti diantaranya : Terjadi salah tangkap wanita yang diduga sebagai Pelacur atau dari isi perda tersebut yang kata-katanya masih ambigu sehingga dapat menimbulkan salah tafsir.

Sedangkan di Kabupaten Gresik sendiri, meski secara resmi tidak ada lokalisasi atau ajang prostitusi yang praktek secara resmi, namun fakta di lapangan masih ditemukan beberapa tempat yang digunakan sebagai ajang untuk bertransaksi seks. Sehingga potensi penyebaran penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS juga tinggi. Bahkan data Dinas Kesehatan Gresik mencatat hingga tahun 2010 kemarin tercatat 21 orang dengan HIV/AIDS (ODHA) telah meninggal dunia. Sejumlah LSM yang selama ini peduli dengan HIV/AIDS, seperti LSM Media dan LSM Genta telah melaksanakan serangkaian acara yang bertujuan untuk mensosialisasikan akan bahaya HIV/AIDS.

Tempat-tempat di Gresik yang kerap dipakai sebagai ajang transaksi seks seperti di kawasan bundaran perumahan Gresik Kota Baru (GKB) dan warung maksiat lainnya yang tersebar di wilayah Kecamatan Manyar, Kebomas dan Gresik. (www.surya.co.id, diakses pada tanggal 24 November 2011).

Pimpinan Cabang Komandan Banser NU/GP Ansor Gresik, Bpk.Moh,Subur telah meminta pada Pemerintah Kabupaten Gresik agar segera menutup warung maksiat yang tersebar di Wilayah Kecamatan Manyar, Kebomas, Gresik tersebut, namun hingga saat ini pihak Pemkab Gresik melalui satpol PP Gresik belum ada tanda-tanda untuk menutup warung maksiat itu. Kata Subur, pihaknya sudah pernah memberikan masukan baik pada Polsek Manyar maupun Satpol PP Gresik tentang masalah ini, namun hingga saat ini masih belum ada realisasi lebih lanjut oleh pihak petugas baik di Polres Gresik maupun Polsek Manyar.

Bunderan Gresik Kota Baru (GKB) KecamatanKebomas Gresik, yang semula Pujasera GKB saat ini telah beralih fungsi menjadi café yang dijadikan pertemuan kalangan muda-mudi dan sering dipergunakan sebagai ajang pesta miras. Padahal setiap malam Polsek Kebomas Gresik sudah mengadakan operasi, dan telah memberikan aturan setiap pukul 23.00 WIB harus sudah tutup, bahkan dengan ancaman akan ditutup paksa oleh petugas apabila melangar peraturan yang ada.

AKP Supandi dari Bina Mitra Polres Gresik mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan bahwa di Pujasera akan diadakan operasi secara berkesinambungan. Menurut Supandi, pihaknya akan tetap melaporkan masalah ini pada atasannya, terutama yang ada hubungannya dengan miras. Bahkan akan segera melakukan koordinasi secara preventif dengan Satpol PP.

Suharto, Wakil Ketua BPD Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Gresik mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak tentang adanya warung maksiat di Bunderan GKB, karena semuanya adalah kekuasaan Pemkab Gresik, desa hanya dijadikan sebagai tempat dan pihaknya tidak memiliki kuasa untuk bertindak. (www.nu.or.id diakses pada tanggal 24 November 2011).

Oleh dikarenakan adanya beberapa temuan fenomena yang ada, penelitian ini berusaha mencoba untuk mengevaluasi pelaksanaan Perda Anti Maksiat (sebagai produk hasil dari fungsi legislasi DPRD kabupaten Gresik) yang telah diterapkan sejak tanggal 28 September tahun 2002 dan Perda Anti Maksiat yang telah ada di Kabupaten Gresik ini berjumlah 2 Perda, yaitu Perda No.7 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul, dan Perda No.15 tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.

Dilihat dari segi jumlah Perda yang ada, maka Kabupaten Gresik memiliki 2 Perda Anti Maksiat, dimana di daerah lain yang memberlakukan  Perda Anti Maksiat ini banyak yang baru dan hanya memberlakukan satu perda saja, jadi bisa dibilang Kabupaten Gresik termasuk daerah yang memiliki kuantitas Perda Anti Maksiat yang banyak. Begitu juga kalau dilihat dari segi waktu penerapan yang sejak tahun 2002, maka Kabupaten Gresik termasuk daerah yang telah lama menerapkan Perda Anti Maksiat. Bahkan lebih lama dari Tangerang yang baru melaksanakan Perda Pelarangan Pelacuran baru tahun 2005 tapi sudah cukup terkenal dan fenomenal. Dari segi penduduk yang beragama Islam, bahkan semboyannya adalah “Gresik Berhias Iman”.

Berdasarkan uraian latar belakang dan alasan-alasan tersebut yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk memilih Kabupaten Gresik sebagai lokasi penelitian dan merasa sangat pentingnya diadakan penelitian evaluative terhadap pelakasanaan Perda Anti Maksiat sebagai produk hasil fungsi legislasi DPRD Kabupaten Gresik yang telah diberlakukan, yaitu Perda No.7 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul dan Perda No.15 tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.



I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang Lahirnya Perda Anti Maksiat dan Peredaran minuman keras,pelacuran dan perbuatan cabul di Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik?

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik?



I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peredaran minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul di Kabupaten Gresik sebelum dan setelah adanya Perda Anti Maksiat.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik (sebagai hasil dari fungsi legislasi DPRD).

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan factor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Politik khususnya evaluasi hasil fungsi legislasi dan implementasi kebijakan publik (perda anti maksiat), dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi dan tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik.

2. Manfaat Praktis : Dapat meningkatkan kemampuan diri untuk mendeskripsikan dan menganilisa tentang evaluasi hasil fungsi legislasi berupa Perda Anti Maksiat, menjadi bahan masukan yang dimaksudkan bertujuan untuk perbaikan pelaksanaan Perda Anti Maksiat. Serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan yang bertujuan untuk perbaikan pelaksanaan Perda Anti Maksiat tersebut.



1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Peraturan Daerah (Perda) Anti-Maksiat 

A. Konsep 

Peraturan daerah merupakan nama dari sebuah peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang disertai dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sebagai bentuk dari salah satu fungsinya, yaitu fungsi Legislasi, fungsi dari DPRD untuk membuat sebuah Peraturan Daerah / Kebijakan Publik. Menurut B.S Marbun (2007:379).

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan dengan Kepala Daerah tersebut. menurut Undang-undang nomer 10 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 dan Prajogo (2007:365).

Mengenai kata “anti” dapat diartikan dengan sesuatu hal yang bersifat tidak setuju, melawan, menentang, memusuhi dan bersifat tidak suka. menurut Marbun (2007:25) dan Poerwadarminto (2006:51-52).

Kemudian untuk kata “maksiat” mengartikan dengan suatu bentuk perbuatan yang telah melanggar perintah Tuhan YME, atau dapat juga dikatakan sebagai perbuatan dosa. menurut Poerwadarminto (2006:738). Dalam Peraturan Propinsi Sumatera Barat N0.11 tahun 2001 pada bab I ketentuan umum pasal 1 dinyatakan bahwa “Maksiat” adalah segala bentuk tindakan yang diduga, disesuaikan atau telah terbukti dapat merusak sendi-sendi kehidupan social kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat, baik yang sudah atau belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.



B. Kewenangan Membuat Peraturan Daerah

Dalam Undang-undang dasar 1945 pada pasal 18 ayat 6 menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk membuat Peraturan Daerah, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang tujuannya adalah melaksanakan otonomi dan tugas pembantuannya. Kurnia 2007:17-18).

Dasar lainnya yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama dari Kepala Daerah termuat dalam Undang-undang No.10 tahun 2004 pasal 1 ayat 7.

Sebagaimana definisi yang telah disebutkan diatas, bahwa yang berwenang untuk membuat peraturan daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sebagai hasil dari salah satu fungsinya, fungsi legislasi, dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa produk hukum daerah terdiri atas Kurnia (2007:19) :

a) Peraturan Daerah (Perda).

b) Peraturan Kepala Daerah.

c) Peraturan Bersama Kepala Daerah.

d) Keputusan Kepala Daerah.

e) Instruksi Kepala Daerah.

 Konsekwensi dari pada hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atas inisiatif sendiri sesuai amanat Undang-undang No.32 tahun 2004, maka kepada pemerintah daerah perlu diberikan tanggung jawab dan wewenang agar dapat membuat alat dan perlengkapan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya tersebut, yaitu dengan peraturan daerah atau yang bisa disingkat dengan Perda dan peraturan-peraturan daerah lainnya.

	Peraturan daerah ini merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dan keberadaan peraturan daerah ini merupakan syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah. Di samping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan sebuah perlindungan bagi rakyat di daerah.



1.5.2 Kebijakan Publik

A. Konsep Kebijakan

	Sebuah kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Lebih lanjut Anderson merumuskan suatu kebijakan sebagai langkah konkrit dari tindakan yang secara sengaja dulakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Rumusan ini lebih memusatkan fokus perhatiannya pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Anderson dalam Wahab (2002:2).

	Kebijakan yaitu sebagai suatu tindakan yang mengarah pada sebuah tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu tatanan lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Carl Fridrich dalam Wahab (2002:3).

	Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan urutan waktu serta sarana tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah Silalahi (1989:1) dan Suryaningrat (1989:12).

	Sedang dalam pengertian yang lain, kebijakan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya Siagian (1985:49).

Sementara itu, Sutherland mengatakan bahwa kebijakan merupakan :

a) Pedoman yang luas bagi keputusan-keputusan sekarang dan yang akan dating yang dipilih dalam hal tertentu dari sejumlah alternatif cara kegiatan.

b) Keputusan atau sejumlah keputusan aktual dipolakan untuk melaksanakan kegiatan yang dipilih tersebut.

c) Program yang diproyeksikan terdiri dari tujuan yang diinginkan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut Suryaningrat (1989:2)

Dari berbagai pengertian kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan akan memuat adanya suatu tindakan ataupun keputusan yang dilakukan dengan urutan waktu, sarana dan situasi tertentu dalam hubungan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi.



 B Konsep Kebijakan Publik

	Kebijakan Negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Menurut Anderson, implikasi dari penggertian kebijakan Negara tersebut adalah Anderson (1979:3) :

1) Bahwa kebijakan Negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada sebuah tujuan.

2) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintahan.

3) Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, sehingga bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau akan menyatakan akan melakukan sesuatu.

4) Bahwa kebijakan Negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti : merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

5) Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Kebijaksanaan Negara sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan definisi ini Easton menegaskan hanya pemerintahanlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu yang dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam apa yang oleh Easton disebut dengan “authorities in a political system”, yaitu para penguasa dalam suatu system politik yang terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau peranannya. Easton dalam Islamy (1997:19).

	Suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan Negara apabila kebijakan tersebut diambil dari kepentingan publik dan mempunyai dampak dalam kehidupan publik serta dilakukan oleh perangkat pemerintah. Suryaningrat (1989:20).

Beberapa pengertian kebijakan Negara di atas mengindikasikan bahwa pada hakikatnya kebijakan Negara mengarah kepada kepentingan public, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Seseorang atau sekelompok actor politik harus senantiasa memasukkan pikiran-pikiran public dalam wacana politiknya, dan bukan hanya pikirannya atau kemauannya semata sebagai dasar pengambilan keputusan, karena tujuannya adalah berorientasi kepada kepentingan masyarakat.



C. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Untuk lebih memahami kebijakan public, maka berikut ini disebutkan tentang ciri-ciri kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut :

a. Kebijakan publik terdiri dari atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

b. Kebijakan publik bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah.

c. Kebijakan publik lebih mengarah pada tujuan daripada sebagai pelaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.

d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif dan dapat pula berbentuk negatif, kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuk yang negatif, kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun terhadap masalah-masalah yang tidak memerlukan campur tangan pemerintah Wahab (2005:6-7).

Ciri lain dari kebijakan publik ini diantaranya adalah : (i). mengikat semua anggota masyarakat di wilayah tertentu dan (ii). Mengenai langsung atau tidak langsung semua anggota masyarakat di wilayah kekuasannya. Suryaningrat (1989:20).



D. Faktor Penghambat dan Pendukung Kebijakan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan selalu muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila masyarakat atau objek dari kebijakan tidak mematuhi atau melaksanakan kebijakan tersebut, maka hal ini merupakan penghambat dari implementasi kebijakan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik. Anderson (1979:144), yaitu :

1) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan publik  yang bersifat kurang mengikat individu-individu.

2) Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau perkumpulan, dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah.

3) Adanya ketidakpastian hukum atau ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang terhadap hukum atau kebijakan publik.

4) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara para anggota masyarakat yang cenderung bertindak menipu atau melawan hukum.

5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam karena kebijakan tersebut bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

	Selain itu Anderson juga menunujukkan faktor-faktor pendukung pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya :

“Sebab-sebab masyarakat melaksanakan kebijakan publik : a). Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah; b). Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; c). Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur  yang telah ditetapkan; d). Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan public karena kebijakan-kebijakan kontraversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya.



1.5.3 Implementasi Kebijakan Publik

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Proses pengambilan keputusan secara terus menerus oleh berbagai actor, sebagai hasil yang mutlak ditentukan oleh isi program yang diupayakan serta tergantung interaksi para pengambil keputusan dalam konteks politik administrasinya Grindle (1980:5).

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Dalam proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kepentingan yang berbeda-beda yang dalam pelaksanaannya akan dapat mempengaruhi kinerja kebijakan tersebut, sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi output dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian keberhasilan sebuah kebijakan tergantung implementasinya di lapangan. Sehingga keberhasilan implementasi menjadi demikian penting. Sekalipun tindakan kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuannya, tidak selalu tindakan tersebut dapat mewujudkan semua kehendak kebijakan. Kecuali disebabkan oleh rendahnya daya antisipasi para pembuat kebijakan maupun perancang program, terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin juga karena pengaruh dari  berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya. Oleh karena itu pemerintah selaku pembuat kebijakan ingin agar tujuan kebijakan tercapai, maka ia berkepentingan untuk menjaga agar proses implementasi sebaik mungkin, dan seandainya kebijakan tetap gagal mencapai tujuan, pemerintah pasti ingin mengetahui penyebab kegagalan tersebut agar hal yang sama tidak terulang di masa yang akan datang. ( Grindle dalam Abdul Wahab 2008).

Dalam melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan publik, dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu :

1. Pemrakarsa atau pembuat kebijakan

2. Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan

3. Aktor-aktor atau badan badan pemerintahan yang terkait dan menjadi sasaran program Budi Prasetyo (2009:86)

Dilihat dari sudut pandang pembuat kebijakan, maka fokus analisis implementasi kebijakan mencakup usaha-usaha yang dilakukan pejabat atasan atau badan yang terkait dalam upaya memberikan pelayanan atau menerapkan kebijakan untuk sampai ke sasaran. Dari sisi ini, fokus utama analisis kebijakan berkenaan dengan masalah sejauh manakah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran resmi kebijakan telah tercapai dan alasan-alasan yang menyebabkan tujuan kebijakan telah tercapai dan alasan-alasan yang menyebabkan tujuan tidak tercapai.

Dilihat dari sudut pandang pelaksanaan program kebijakan di lapangan, maka kajian implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku instansi/pelaksana kebijakan di lapangan dalam upaya untuk menanggulangi masalah yang terjadi yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Sedangkan dari sudut pandang kelompok sasaran (target group), pemahaman yang mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran sangat penting artinya bagi policy maker dan implementators, karena pemahaman semacam ini akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik yang akan dijadikan dasar bagi penyusunan dan perbaikan setiap program kebijakan.

Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari suatu keputusan atau kebijakan dasar, yang di dalamnya terdapat identifikasi masalah yang akan diatasi, tujuan yang akan dicapai, tahapan dan tekhnik pengaturan implementasinya.

Untuk evaluasi dan analisis dalam implementasi kebijakan Negara, telah dikembangkan pendekatan model kebijakan dengan tujuan untuk mempermudah analisa agar menjadi lebih operasional.



Implementasi Kebijakan Publik Sistem Rasional (Top Down)

Menurut Parsons, model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan Top Down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emille karya Rousseau : “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”. (dalam Yudi Harisman, 2009 )

Model rasional ini berisi gagasan bahwa implemtasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.

Implementasi top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. (Mazmanian dan Sebatier dalam Yudi Harisman, 2009)



Model Grindle

Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Kepentingan yang terpengaruh kebijakan

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

3. Derajat perubahan yang diinginkan

4. Kedudukan pembuat kebijakan

5. Pelaksana program

6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

3. Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para actor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Dalam penelitian ini menggukan model Grindle karena pertama, kebijakan Perda Anti Maksiat adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh badan dan instansi terkait (bersifat top down), kedua model Grindle ini menitik beratkan pada konteks kebijakan.



Tahap-tahap dan proses Implementasi Kebijakan Publik

	Di dalam proses implementasi kebijakan terdapat seperangkat tahap yang harus dilalui. Bahwa apabila tujuan dan program-program kebijakan dirumuskan dan disahkan sebagai keputusan politik maka tibalah tahap pelaksanaan kebijakan. Tahap pelaksanaan kebijakan mencakup sejumlah kegiatan. Ramlan Surbakti dalam Sapir (2006:23)

1. Menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana)

2. Melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan

3. Menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksana menurut waktu, tempat situasi dan angaran

4. Pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana material lain

5. Memberikan manfaat kepada dan/atau pengenalan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu, dan masyarakat pada umumnya

Menggunakan uraian yang agak berbeda, dengan pendekatan-pendekatan procedural dan managerial mengemukakan tahap implementasi mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut Wahab dalam Sapir (2006:24) :

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.

2. Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.

3. Membangun system penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Dari sejumlah rangkaian tahap diatas, secar garis besar implementasi kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. 

Kemungkinan terjadi ketidakefektifan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dikarenakan adanya kesenjangan implementasi, yaitu suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksana kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada kemampuan organisasi/aktor untuk mengimplementasikan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen tercapai (implementation capacity).

Dengan implementasi kebijakan diharapkan tercapai perubahan sesuai yang direncakan. Namun demikian kemungkinan terjadi penolakan terhadap perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut.

1. Mungkin terdapat kekhawatiran terhadap perubahan itu sendiri, karena perubahan berarti ketidak pastian. Bisa terjadi pada sementara orang dengan daya toleransi yang amat rendah terhdap situasi yang tidak pasti. Misalnya perasaan khawatir kemungkinan timbulnya dampak ekonomi dari perubahan tersebut dalam bentuk penghasilan, keuntungan, keamanan, pekerjaan, masa depan karir dan sebagainya

2. Adanya dampak yang bersifat keorganisasian dari suatu kebijakan baru atau kebijakan yang akan diubah mungkin akan dirasakan amat menyakitkan. Misalnya adanya struktur yang kian birokratis, berkurangnya rasa akrab, berkurangnya otonomi pribadi atau organisasi itu sendiri

3. Mungkin mempunyai perasaan bahwa mereka terjebak dalam perubahan karena masa transisi yang terlalu pendek atau karena pendekatnnya terlalu dipaksakan. Akibatnya, reaksi yang mucul biasanya berusaha untuk memperlambat proses perubahan itu dengan cara-cara tertentu.



Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

	Dalam realisasi proses pelaksanaan keputusan kebijakan (implementasi kebijakan) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut berkaitan dengan hakekat permasalahan, meliputi empat hal Menurut Howlet dan Ramesh dalam Sapir (2006:26) :

1. Keputusan-keputusan kebijakan meliputi berbagai derajat kesulitan tekhnis selama implementasi, sehingga sulit dikendalikan disbanding yang lain

2. Lingkup permasalahan yang menjadi target suatu program kebijakan

3. Ukuran (besar kecilnya) kelompok yang menjadi sasaran, semakin besar dan beragamnya kelompok sasaran, maka makin sulit mempengaruhi perilaku sesuai dengan yang diharapkan

4. Sepanjang perubahan perilaku, maka kebutuhan-kebutuhan kelompok target menentukan tingkat kesulitan implementasi

Faktor yang berkaitan dengan kondisi yang melingkupinya, meliputi konteks sosial, ekonomi, teknologi dan politik. Sedangkan faktor yang berkitan dengan pengaturan mekanisme administrasi yang ditugasi untuk mengimplementasi suatu kebijakan. Grindle menetapkan dua faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan implementasi kebijakan, yaitu aspek isi kebijakan (content of policy) dan aspek konteks implementasi (context of implementation). Elemen-elemen dari kedua aspek tersebut, oleh Grindle dipahami sebagai faktor/variabel yang mempengaruhi proses kebijakan/implementasi kebijakan. Menurut Grindle, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditranformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

	Di sini Grindle telah meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) dimana kebijakan itu akan diimplementasikan. Ide dasar Grindle ini adalah bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat tergantung pada implementability dari program kebijakan tersebut.

Isi kebijakan adalah suatu usaha untuk melihat apa hakekat dan tujuan utama yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan, apakah kebijakan yang diambil dalam proses pengambilan keputusan merupakan suatu pilihan yang tepat, visible dan dapat dilaksanakan. Pertanyaan selanjutnya adalah pada persoalan apakah hakekat kebijakan yang dibuat secara langsung berhubungan atau menjawab masalah yang timbul atau tidak.

Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan

2. Jenis manfaat yang dihasilkan

3. Derajat perubahan yang diinginkan

4. Kedudukan pembuat kebijakan

5. Pelaksana program

6. Sumber daya yang dikerahkan





Adapun konteks implementasi kebijakan, diantaranya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

2. Karakteristik lembaga dan penguasa dimana kebijakan diimplementasikan

3. Kepatuhan pelaksana dan tanggapan dari masyarakat



1.5.4 Evaluasi Kebijakan Publik

A. Konsep Kebijakan Publik

		Setiap pelaksanaan kebijakan, selalu dibutuhkan adanya proses evaluasi. Dilakukannya proses evaluasi ini adalah sebagai proses penilaian terhadap suatu kebijakan untuk mengadakan perbaikan bagi perumusan maupun implementasi kebijakan agar tidak mengulangi kesalahan yang telah terjadi dan diusahakan semaksimal mungkin untuk menghindari dampak-dampak negative yang tidak diinginkan.

Evaluasi kebijakan sebagai suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif penyampaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya dan hasil evaluasi dimaksudkan menjadi umpan balik. Welizer dan Wiener (1987:61) menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah untuk menyajikan jenis informasi yang diperlukan untuk menarik kesimpulan tentang keberhasilan program dan mengukur jenis informasi yang memungkinkan program tersebut disempurnakan. Aji dan Sirait (1982:30).

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam specifikasi objeknya, tekhnik-tekhnik pengukurannya, dan metode analisisnya. Jones dalam Islamy (2002:113) dan widodo (2008:113-114)

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.



B. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan sesuai apa yang dikatakan oleh Dunn (2000:609-611), yaitu: (i) Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dalam berbagai bentuk rasionalitas (tekhnis, ekonomis, legal, social, substantive. (ii) Evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. (iii) Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternative kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternative kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (iv) dan yang terpenting, adalah Evaluasi member informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.



C. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Tujuan evaluasi kebijakan publik adalah untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi atau rekomendasi dalam membuat keputusan dan perbaikan program pada masa mendatang. Menurut Weiss dalam Widodo (2008, hal.114).

“Tujuan utama evaluasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Setelah diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan, tujuan kebijakan berikutnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan berupa keputusan tentang masa depan dari kebijakan publik tersebut. Alternatif rekomendasi kebijakan setidaknya sebagaimana telah dikemukakan oleh Weiss antara lain : (a). Kebijakan perlu diteruskan atau dihentikan, (b). Kebijakan perlu diteruskan namun perlu diperbaiki, baik prosedur maupun penerapannya, (c). Perlunya menerapkan kebijakan serupa di tempat lain, (d). Perlunya menambah atau mengembangkan strategi dan tekhnik program-program khusus, (e). Perlunya mengalokasikan sumber daya langka diantara program yang tidak kompetitif, dan (f). Perlunya menolak atau menerima teori atau pendekatan kebijakan program”. Widodo (2008, hal.115-116).



D. Sasaran Evaluasi Kebijkan Publik

Evaluasi kebijakan publik banyak dilakukan untuk mengetahui dampak adanya kebijakan publik atau policy outcomes, bukan hanya hasil atau policy outputs dari sebuah kebijakan publik. Maka disini perlu ditegaskan bahwa hasil kebijakan berbeda dengan dampak kebijakan. Hasil kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah kebijakan publik, sedangkan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekwensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya sebuah kebijakan publik Islamy (2002:114-115).

Dampak kebijakan publik itu mempunyai beberapa macam dimensi, seperti yang disampaikan oleh Anderson dalam Islamy (2002:115-116) bahwa dimensi-dimensi dampak kebijakan publik itu diantaranya adalah (1). Dampak kebijakan diharapkan atau yang tidak diharapkan, baik pada permasalahannya, maupun pada masyarakat, (2). Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut, (3). Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau yang akan dating, (4). Dampak kebijakan terhadap biaya langsung dan biaya tidak langsung.



E. Macam Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik sering kali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja, namun sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga makna, yaitu evaluasi perumusan, evaluasi implementasi, dan evaluasi lingkup kebijakan. Dengan tiga makna evaluasi inilah kita akan dapat memberikan penilaian terhadap suatu kebijakan Nugroho (2004:184).

Penelitian ini akan memfokuskan pada evaluasi implementasi kebijakan, walaupun dalam perjalananya nantinya tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan evaluasi perumusan maupun evaluasi lingkup kebijakan. Dalam penelitian ini memfokuskan pada evaluasi implementasi dikarenakan sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan publik berada pada domain ini. Hal ini karena implementasi merupakan faktor penting dari kebijakan yang harus dilihat dengan benar Nugroho (2004:194).

Evaluasi kebijakan jika menurut waktu evaluasinya bisa dibagi menjadi tiga. Seperti yang dikatakan oleh Aji dan Sirait (1982:31) bahwa macam evaluasi kebijakan dapat digolongkan menjadi beberapa tahap, diantaranya adalah :

1) Evaluasi pada tahap Perencanaan

Kata evaluasi memang sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu diperlukan tekhnik yang dapat dipakai oleh perencana. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahnnya sendiri.

2) Evaluasi pada tahap Pelaksanaan

Evaluasi pada tahap ini adalah suatu kegiatan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan di awal. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan pengendalian atau monitoring. Monitoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, evaluasi melihat sejauh mana program masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah pencapaian hasil tersebut sudah berubah atau dengan kata lain apakah pencapaian hasil program tersebut akan memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan factor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan suatu program.

3) Evaluasi pada tahap Purna Pelaksanaan

Disini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian evaluasi pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaannya yang dinilai dan yang dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana, tetapi hasil pelaksanaan dengan rencana. Yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam aktifitas evaluasi kebijakan apabila dititikberatkan pada kemauan yang kuat untuk mengetahui hasil dari kebijakan yang telah dilaksanakan maka akan selalu berhubungan dengan dampak kebijakan. Dimana dampak kebijakan merupakan salah satu indikator yang penting untuk menentukan apakah program telah mencapai suatu tujuan atau target yang telah ditetapkan atau belum. Evaluasi memberikan perhatian yang besar kepada output (Wibawa, 1994, hal.29).

Penelitian ini mencoba untuk melakukan evaluasi pada tahap Pelaksanaan, karena kebijakan mengenai Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik ini telah diterapkan sejak tahun 2002, dan masih diterapkan sehingga cocok untuk dilakukan evaluasi tahap pelaksanaan atau juga disebut dengan evaluasi implementasi.

F. Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi harus memfokuskan pada tujuan program dan efek yang ditimbulkan dan juga ditambahkan bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program juga harus memperhatikan proses dan hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Soeprapto (2000:5)

Ada beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik. Namun dalam tulisan ini peneliti memilih untuk memfokuskan pada pendekatan yang dikemukakan oleh Dunn. Dimana Dunn (2000:613-620) mengemukakan ada tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Evaluasi Semu

Evaluasi semu (pseudo evolution) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif yang menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapt terbukti sendiri (self evident) atau tidak controversial.

Dalam evaluasi semu peneliti secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (rancangan eksperimental semu, kuesioner, random sampling, tekhnik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variable masukan dan proses. Namun setiap hasil kebijakan yang ada diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat. Bentuk-bentuk dari evaluasi semu mencakup berbagai pendekatan untuk pemantauan : eksperimentasi social, akuntansi system social, pemeriksaan social dan sintesis penelitian dan praktik.

2. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal (formal evaluation) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan infornasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam evaluasi formal peneliti menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik untuk menghasilkan informasi mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Meskipun demikian, perbedaanya adalah bahwa pada evaluasi formal menggunakan Undang-Undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluative yang paling sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan Teoritis (decision theoretic evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi maupun adinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi maupun dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari pembuat kebijakan merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target dimana kinerja nantinya akan diukur.

Evaluasi keputusan teoris merupakan cara untuk mengatasi beberapa kekurangan dari evaluasi semu dan evaluasi formal :

a. Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja. Sebagian besar informasi yang dihasilkan melalui evaluasi kurang digunakan untuk memperbaiki pembuatan kebijakan. Hal ini karena evaluasi tidak cukup responsive terhadap tujuan dan target dari pihak-pihak yang mempunyai andil dalam perumusan dan implementasi kebijakan dan program

b. Ambiguitas kinerja tujuan. Banyak tujuan dan program publik yang kabur. Ini berarti bahwa tujuan umum yang sama dapat menghailkan tujuan spesifik yang saling bertentangan satu terhadap lainnya. Ini dapat terjadi jika diingat bahwa tujuan yang sama dapat dioperasionalkan ke dalam paling sedikit enam macam criteria evaluasi, yaitu : efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaanm responsivitas dan kelayakan. Salah satu tujuan dari evaluasi keputusan teoritis adalah untuk mengurangi kekaburan tujuan dan menciptakan konflik antar tujuan spesifik atau target.

c. Tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Tujuan dan target kebijakan dan program-program publik tidak dapat secara memuaskan diciptakan dengan memusatkan pada nilai-nilai salah satu atau beberapa pihak. Dalam kenyataannya, berbagai pelaku kebijakan dengan tujuan dan target yang saling berlawanan Nampak dalam hamper semua kondisi yang memerlukan evaluasi. Evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk mengidentifikasi berbagai pelaku kebijakan dan menampakkan tujuan-tujuan mereka.

Salah satu tujuan utama dari evaluasi keputusan teoritis adalah untuk menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagai pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi keputusan teoritis adalah bahwa tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun secara tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan dan program.

Dari tiga macam pendekatan evaluasi kebijakan yang dikemukakan Dunn diatas, maka peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan evaluasi keputusan teoritis, karena dari tiga macam pendekatan evaluasiyang dikemukakan oleh Dunn, maka pendekatan evaluasi keputusan teoritis inilah mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh dua pendekatan lainnya, yaitu pendekatan evaluasi semu dan pendekatan evaluasi formal.



G. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Secara umum, Dunn menggambarkan criteria-kriteria evaluasi kebijakan public sebagai berikut :

Tabel 1.2

Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

		Tipe Kriteria

		Pertanyaan

		Ilustrasi



		Efektivitas

		Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai

		Unit pelayanan



		Tipe Kriteria

		Pertanyaan

		Ilustrasi



		Efisiensi

		Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan

		Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit



		Kecukupan

		Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah

		Biaya tetap Efektivitas tetap



		Perataan

		Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda

		Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor-Hiks, Kriteria Rawls



		Responsivitas

		Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu

		Konsistensi dengan survey warganegara



		Ketepatan

		Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai

		Program publik harus merata dan efisien





*)Sumber :Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi,Implementasi dan Evaluasi (2004:186)



Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan public diatas, akan membantu untuk memberikan penilaian terhadap Suatu Kebijakan Publik, sejauh mana tingkat keberhasilan kebijakan tersebut. Dari hasil penilaian evaluasi ini, baru dapat ditentukan perlakuan terhadap suatu kebijakan, sebagai bentuk rekomendasi kebijakan.



1.6 	Metode dan Prosedur Penelitian

1.6.1 	Pendekatan dan Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai pokok permasalahan awal yang dipilih untuk diteliti dan bagaimana memfokuskannya. Dengan terlebih dahulu menentukan fokus penelitian, penelitian yang dilakukan akan lebih terarah dan mendalam. Faisal (1981:41).

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua manfaat, sebagaimana menurut Moleong (2006:94), yaitu:

“(i) penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus akan membatasi inkuiri. (ii) penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan penetuan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang”.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Historis peredaran minuman keras, pelacuran dan perbuatn cabul dan lahirnya Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik.

a. Keadaan peredaran minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul di Kabupaten Gresik sebelum adanya Perda Anti Maksiat.

b. Lahirnya kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik.

2. Pelaksanaan kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik.

a. Sosialisasi dan Upaya Preventif Pelanggaran Perda

b. Peran instansi terkait

c. Pelanggaran terhadap Perda minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul

d. Dampak Perda minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik.

a. Hambatan internal

b. Hambatan eksternal



1.6.2 	Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Nazir (1988;63) memberikan pengertian tentang metode deskriptif sebagai berikut:

Tipe deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Moleong (2006:6)

Subyek penelitian dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan unit-unit social yang menjadi subjek. Adapun tujuan studi kasus ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas diatas dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Dengan demikian penelitian ini berupaya mendiskripsi, menguraikan, menginterpretasi permasalahan, kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis tentang evaluasi kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik.



1.6.3 Lokasi Penelitian

Yang dimaksud lokasi penelitian disini adalah keseluruhan ruang dimana objek ditangkap. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Gresik. Sedangkan situs penelitian merupakan letak dimana sebenarnya peneliti akan melakukan penelitian. Dari situs penelitian inilah nantinya akan didapatkan data dan informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun alasan dari peneliti memilih Kabupaten Gresik sebagai lokasi penelitian karena sebagai berikut : 

1. Kabupaten Gresik sudah cukup lama menerapkan Perda Anti Maksiat ini, yaitu sejak tahun 2002.

2. Secara sosio kultural, masyarakat Gresik termasuk masyarakat agamis.

3. Perda Anti Maksiat yang diberlakukan dikota Gresik sudah seperti rata-rata di daerah yang menerapkan pelarangan minuman keras dan pelacuran, sehingga cukup mewakili.

4. Penelitian lebih cekat secara jarak dan lebih mengenal medan, sehingga lebih mudah mencari data.

5. Walaupun sudah lama menerapkan Perda Anti Maksiatini, Kabupaten Gresik tidak begitu disoroti sebagaimana daerah lain.

Peneltian ini mengambil situs pada :

1. Kantor sekretariat DPRD

2. Kantor Bagian Hukum

3. Kantor Kepolisian

4. Kantor Sosial

5. Kantor Satpol PP



1.6.4 	Teknik Pengambilan Sampel

1.6.4.1 Tekhnik Penarikan Informan

Tekhnik penarikan informan dilakukan melalui metode Proposive, dimana penentuan individu yang akan diwawancara dipilih melalui pertimbangan dari peneliti terhadap kedudukan dan keterlibatannya dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD kabupaten Gresik dalam rangka pelaksanaan Perda Anti Maksiat beserta evaluasi pelaksanaan Perda tersebut . Hanya mereka yang ahli yang patut memberikan pertimbangan untuk pemilihan informan yang diperlukan. Selain itu penulis juga akan menggunakan tekhnik ini karena struktur-strutur informan yang diteliti sudah jelas dan diketahui.



1.6.5 	Instrumen 

	Kuesioner, pedoman wawancara, dan observasi



1.6.6 	Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data dapat mempermudah peneliti dalam menghimpun infornasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fokus penelitiannya. Arikunto (1990, hal.134) mendefinisikan tekhnik pengumpulan data sebagai cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dimana cara tersebut menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaanya

	Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara 

Wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data dengan melakukan proses Tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi atau keterangan secara langsung yang sifatnya terstruktur dan dilakukan secara terarah, dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti, guna memperoleh data yang aktual.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tekhnik pengumpulan data dengan cara mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen yang berasal dari arsip-arsip yang mendukung fokus penelitian. Data-data ini dapat bersumber dari bahan-bahan tertulis, dokumen-dokumen, laporan-laporan resmi, peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, penelitian terdahulu atau arsip-arsip pendukung lainnya.



1.6.7 Tekhnik Analisis Data

	Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2006:248) adalah : 

	“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain”.

Analisis data berfungsi untuk memberikan makna yang berguna dalam mencapai suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Hasil analisis data nantinya akan banyak berupa kata-kata, angka serta tidak menutup kemungkinan berupa tabel atau grafik yang dapat membantu memberikan penjelasan. Dengan menggunakan analisis data kualitatif diharapkan nantinya dapat membantu peneliti dalam mendeskripsikan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan dengan apa adanya.

Pendekatan penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suau keadaan yang berlangsung pada masa lalu, terlepas dari keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang Nawawi (2005:78-79).

Pada taraf permulaan penelitian data historis memberikan pengarahan berfikir yang efisien. Dan pengertian ini lebih mendorong orang untuk lebih banyak mengumpulkan data yang sangat menarik Kartono (1996:249).	

Sejarah itu mempelajari secara akurat suatu peristiwa sosial dengan menyebutkan tempat dan tanggal terjadinya. Data historis itu mempelajari kondisi penyebab sampai proses berakhirnya suatu peristiwa , untuk selanjutnya bisa memahami implikasinya secara luas. Yang penting dari data sejarah itu bukannya dipakai sebagai bahan komparasi seperti data eksperimental, akan tetapi lebih menonjolkan proses sebab musabab, yaitu dimulai dari peristiwa di masa lampau sampai terjadinya satu fenomena di masa sekarang Kartono (1996:250)

Pendekatan historis apat dilakukan dalam dua cara sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suau rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas dalam kurun waktu tertentu di masa lalu.

2. Menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai sebab suatu keadaan atau keadaan masa sekarang sebagai akibat. Data masa lalu itu digunakan sebagai informasi untuk memperjelas kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lain. Nawawi (2005:78-79)

Dalam penelitian historis validitas dan reliabilitas hasil yang dicapai sangat ditentukan oleh sifat data yang ditentukan pula oleh sumber datanya. Untuk itu sifat historis dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.

2. Data Sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dengan demikian data ini disebut juga data tidak asli Nawawi (2005:79-80).

Dengan memperhatikan sifat data tersebut di atas, maka dalam penelitian Historis harus ditempuh tiga proses penting sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dengan menetapkan sumber data dan membedakannya dalam kategori data primer atau data sekunder yang harus dilakukan dengan system pencatatan yang relevan.

2. Melakukan kritik terhadap data yang tersedia (critism of data) yaitu melakukan penelitian tentang keasliannya melalui kritik intern dan ekstern. Pada tahap permulaan dilakukan kritik ekstern untuk mengetahui tingkat keaslian sumber data guna memperoleh keyakinan bahwa penelitian telah diselenggarakan dengan mempergunakan sumber data yang tepat. Setelah diperoleh keyakinan tentang keasliannya dapat dilakukan kritik intern yang bertujuan untuk meneliti tingkat kebenaran isi data dari sumber data yang dipergunakan. Dengan kata lain melalui kritik intern harus ditetapkan apakah data itu dapat dipercaya kebenaran dan ketelitiannya. Dalam penggunaan data sekunder harus diingat kemungkinan kepalsuan data, karena data itu dari tangan kedua atau tangan ketiga yang tidak mustahil telah memberikan tafsiran-tafsiran yang memasukkan unsure subjektifitas, sehingga tidak sesuai lagi dengan kejadian atau keadaan sebenarnya pada saat peristiwa itu berlangsung.

3. Penyusunan hasil penelitian yang bernilai historis yang antara lain mengenai pengorganisasian materi, pelekatan dasar pandangan dari sudut masa lalu, identifikasi masalah yang bernilai historis, ketelitian penulisan, pemakaian pola berfikir analitis, sintesis dan prinsip-prinsip deduktif serta induksi yang tepat dan lain-lain Nawawi (2005:80-81)































17




BAB II

Gambaran Umum Kajian Penelitian



II.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

II.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gresik



Kabupaten Gresik adalah sebuah kebupaten di Jawa Timur, Indonesia. Penduduknya berjumlah kurang lebih 1.237.675 jiwa (2010). Gresik merupakan kabupaten yang dapat dianggap maju karena di sana terdapat berbagai pabrik, diantaranya pabrik Maspion, Petrokimia, dan pabrik Semen Gresik yang diklaim sebagai pabrik-pabrik yang memiliki posisi yang cukup prestisius, untuk perumahan ada beberapa perumahan yang baik dan bagus, diantaranya Gresik Kota Baru (GKB) dan Gresik Regency, satu-satunya hunian yang bernuansa villa di Kota Gresik.

Sebagai salah satu tempat penyebaran agama Islam di pulau Jawa pada pertengahan abad ke-13, di Gresik masih dapat kita lihat jejak sejarahnya, terdapat makam 2 orang Ulama Besar pada jaman itu, yaitu :

· Makam Sunan Maulana  Malik Ibrahim, di Desa Gapuro

· Makam Sunan Giri, di Kebomas

Gresik sudah menjadi salah satu pelabuhan utama dan kota dagang yang cukup penting sejak abad ke-14, serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Maluku menuju Sumatera dan daratan Asia (termasuk India dan Persia). Hal ini berlanjut hingga era VOC.

Pada era VOC, Afdeeling Gresik terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sedayu. Kota Gresik sendiri berada pada jalur utama jalan pos Deandles. Perkembangan Surabaya yang cukup pesat memaksa dihapusnya Kabupaten Gresik dan bergabung dengan Kabupaten Surabaya pada tahun 1934.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Gresik hanyalah sebuah kawedanan di bawah Kabupaten Surabaya. Didirikannya Pabrik Semen Gresik pada tahun 1953 merupakan titik awal industrialisasi di Gresik. Pada tahun 1974, status Kabupaten Surabaya dihapus dan sebagai gantinya adalah Kabupaten Gresik, dengan Bupati pertama H. Soeflan. Kawasan pemukiman semakin melebar, dan bahkan pusat pemerintahan dipindahkan ke Bunder, yang kini dianggap sebagai Kota Gresik Baru.(www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 25 November 2011).



II.1.2 Kedudukan Kabupaten Gresik

Sebagai salah satu tempat penyebaran agama islam di pulau Jawa pada kisaran abad ke 13, sampai sekarang di Gresik masih dapat kita lihat jejak sejarahnya, dimana terdapat makam 2 ulama besar pada zaman itu, yaitu makam Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Makan Sunan Giri di Kebomas.

Gresik sudah menjadi salah satu pelabuhan utama dan kota dagang yang cukup penting sejak abad ke 14, serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Maluku meuju Sumatera dan daratan Asia (termasuk India dan Persia). Hail ini berlanjut hingga era VOC. 

Gresik merupakan kabupaten yang dapat dianggap maju dan sebagai kota industi karena disana terdapat berbagai pabrik, diantaranya pabrik Maspion yang diklain sebagai pabrik terbesar se Asia Tenggara, pabrik Petrokimia, Semen Gresik yang merupakan pabrik semen terbesar di Indonesia, kelola Mina Laut yang merupakan pabrik pengelolaan ikan dan lain-lain.

Didirikannya Pabrik semen Gresik pada tahun 1953 merupakan titik awal industrialisasi di Gresik. Pada tahun 1974, status kabupaten Surabaya dihapus dan sebagi penggantinya adalah kabupaten Gresik. Dan dalam kebijkasanaan perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Gresik termasuk dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila. Dengan pertimbangan bahwa Gerbangkertosusila yang sangat padat dan mempunyai laju pertumbuhan ekonomu dan fisik yang sangat tinggi.

Dalam kebijaksanaan perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Gresik termasuk dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila. Dengan pertimbangan Gerbangkertosusila yang sangat padat dan mempunyai laju pertumbuhan ekonomi dan fisik yang sangat tinggi.

Zona Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, Sidoarjo) sebgai pusat wilayah Gerbangkertasusila, Jawa Timur secara keseluruhan maupun Indonesia, dengan kegiatan yang harus dikembangkan meliputi :

· Perniagaan/komersial, perdagangan, pemerintahan, permodalan dan penerangan.

· Pelabuhan dalam rangka mendorong penyaluran berbagai macam komoditi, bahan baku industri dan hasil pertanian.

· Industri manufaktur baik yang bersifat modern maupun tradisional pengembangannya diupayakan serasi.

· Perumahan untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk serta berbagai fasilitas rekreasi.



II.1.3 	Kondisi Geografis

Kabupaten  Gresik berada antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan dan antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 012 meter di atas permukaan laut kecuali sebagian kecil di bagian utara (Kecamatan Panceng) mempunyai ketinggian sampai 25 meter di atas permukaan laut).

Bagian Utara Kabupaten Gresik  dibatasi oleh Laut Jawa, bagian Timur dibatasi oleh Selat Madura dan Kota  Surabaya, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten  Sidoarjo dan Kabupaten  Mojokerto,  sementara bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten  Lamongan. (www.Gresik.go.id, diakses pada tanggal 25 November 2011).

Kabupaten  Gresik mempunyai kawasan kepulauan yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.192,25 Km2 terdiri dari 996,14 Km2 luas daratan ditambah sekitar 196,11 Km2  luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km2 yang sangat potensial dari subsektor perikanan laut. (www.Gresik.go.id, diakses pada tanggal 25 November 2011).



1. Pemerintahan

Jumlah kursi DPRD Kabupaten Gresik periode 2009-2014 ialah sejumlah 50kursi, dengan komposisi 86 persen laki-laki dan sisanya perempuan. Partai politik yang menguasai kursi DPRD berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 10 kursi kemudian Partai Demokrat 8 kursi sedangkan partai Golkar dan PDIP masing-masing 7 kursi.

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Gresik terdiri dari :

· Kecamatan 	: 18

· Kelurahan	: 26

· Desa 		: 330

· Dusun		: 360

· RW		: 1.792

· RT		: 5.101

18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik, yaitu :

1. Kecamatan Balongpanggang

2. Kecamatan Benjeng

3. Kecamatan Cerme

4. Kecamatan Bungah

5. Kecamatan Driyorejo

6. Kecamatan Duduk Sampeyan

7. Kecamatan Dukun

8. Kecamatan Gresik

9. Kecamatan Kebomas

10. Kecamatan Kedamean

11. Kecamatan Manyar

12. Kecamatan Menganti

13. Kecamatan Panceng

14. Kecamatan Sangkapura

15. Kecamatan Sidayu

16. Kecamatan Tambak

17. Kecamatan Ujung Pangkah

18. Kecamatan Wringin Anom

(www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 25 November 2011).



2. Visi dan Misi

Visi : Gresik yang Agamis, Cerdas, Demokratis dan Sejahtera

Misi :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertakwa dan Berakhlakul Karimah

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Masyarakat yang Berilmu dan Sehat melalui Pengelolahan Pendidikan dan Kesehatan

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional, Dinamis dan Bermoral

4. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan sesuai Hak dan Kewajiban

5. Mewujudkan Good Govermance

6. Mewujudkan Kondisi Daerah yang Aman, Tertib dan Damai dengan Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

7. Penanggulangan Kemiskinan dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

8. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Titik Berat Ekonomi Kerakyatan

9. Mengembangkan dan mendayagunakan Sumber Daya Alam dan Buatan secara Optimal dan Berkelanjutan.

Motto : Membangun Desa, Menata Kota, Mewujudkan Cita-Cita Warga

(www.scbd.net, diakses pada tanggal 25 November 2011)



3. KEUANGAN DAERAH

Penerimaan Daerah

Pada Tahun 2010 realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik tercatat sebesar 167,644 milyar rupiah. Kontribusi terhadap seluruh penerimaan daerah yang paling besar adalah sector lain-lain yaitu sebesar 73,390 milyar rupiah atau sekitar  43,78 persen. Kemudian sektor pajak sebesar 72,387 milyar rupiah atau sekitar 43,18 persen. Sektor retribusi daerah sebesar 20,233 milyar atau sekitar 12,07 persen, dan yang paling kecil adalah laba perusahaan sebesar 1,634 milyar atau sekitar 0,97 persen. Target penerimaan daerah tahun 2010 sebesar 167,581 milyar rupiah. Ini berarti realisasi penerimaan daerah tahun 2010 sedikit lebih rendah dari yang ditargetkan atau sebesar 99,96 persen.



Dana Perimbangan 

Selain berasal dari penerimaan daerah sumber pembiayaan dan pembangunan di Kabupaten Gresik juga berasal dari dana perimbangan baik dari pemerintah pusat maupun propinsi. Pada tahun 2010 jumlah dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Gresik sebesar 706,056 Milyar rupiah. 



Belanja Daerah

Selama tahun 2010 pemerintah Kabupaten Gresik mengalokasikan total anggaran pembangunan senilai 1,084 triliun rupiah dengan alokasi terbesar untuk belanja operasional yang mencapai 92,10 persen. Sisanya sebesar 7,83 persen untuk belanja modal, 0,05 persen untuk belanja tak terduga dan 0,02 persen untuk belanja transfer belanja bagi hasil. Untuk belanja operasional yang terserap untuk belanja pegawai mencapai 55,09 persen ini berarti lebih dari setengah pengeluaran pemerintah Kabupaten Gresik habis untuk belanja pegawai.

 

4. PEREKONOMIAN(PDRB)

Pertumbuhan Ekonomi

Selama tahun 2009 Perekonomian Kabupaten Gresik sedikit mengalami perlambatan disbanding dengan tahun 2008. Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabubaten Gresik ialah sebesar 6,37 persen kemudian sedikit mengalami perlambatan pada tahun 2009 sehinggahanya tumbuh 6,31 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sector perdagangan, Hoter, dan Restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Kemudian sektor – sektor yang mengalami peningkatan ialah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor kontruksi, sektor keuangan persewaan dan sector jasa – jasa. Selama tahun 2009 angka inflasi PDRB lebih rendah jika dibanding dengan tahun 2008.. Inflasi PDRB selama tahun 2008 mencapai 9,56 sedangkan pada tahun 2009 inflasi PDRB hanya 6,55.

Pendapatan perkapita yang diukur dengan PDRB dibagi Jumlah Penduduk Prtengahan Tahun dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran suatu daerah. Biasanya makin meningkat angka PDRB perkapita maka kemakmuran juga diharapkan makin tinggi. Di tahun 2009 rata – rata pendapatan perkapita Kabupaten Gresik kalau dihitung berdasarkan PDRB atas harga berlaku ialah sebesar 26.405.432,61 rupiah, sedangkan kalau dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan 2000 nilainya sebesar 12.597.366,28 rupiah. Perlu perhatian dalam angka pendapatan perkapita sebagai indikator untu melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah, karena masih mengandung beberapa kelemahan. Diantara kelemahan yang timbul ialah PDRB Perkapita tidak memperhatikan distribusi pendapatan dan kepemilikan faktor produksi 

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik selama dua tahun terakhir adalah 33.247.141,73 juta rupiah untuk tahun 2009 dan 38.017.968,79 juta rupiah untuk tahun 2010. Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB, sektor industri memiliki peranan terbesar dalam PDRB Kabupaten Gresik tahun 2010 yaitu sebesar 49,99 persen, kemudian disusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 20,91 persen kemudian sektor pertanian sebesar 9,42 persen. Ketiga sektor ini sama-sama menguasai sekitar 80 persen perekonomian di Kabupaten Gresik.



5. KEPENDUDUKAN

Tahun 2010 menurut catatat statistik Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, hingga akhir tahun 2010 memiliki total penduduk sejumlah 1.237.675 orang terdiri dari 623.141 jiwa penduduk laki-laki dan 614.534 jiwa penduduk perempuan yang terbagi ke dalam sejumlah 323.863 keluarga. Jumlah penduduk yang melebihi angka satu juta tersebut menghuni area wilayah seluas 1.191,25 Km2, sehingga kemudian dapat dihitung rasio kepadatannya adalah sebesar 1.039 jiwa/km2, dengan rata-rata per keluarga terdiri dari 4 orang.

Secara total pada tahun 2010 penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin sebesar 101. Ini berarti ada dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Namun demikian, masalahnya bahwa tingkat kepadatan penduduk Gresik tersebut tidaklah merata pada keseluruhan wilayah. Wilayah perkotaan jauh dipadati penduduk sebesar 1814 jiwa/km2 dibandingkan wilayah pedesaan yang hanya dihuni 736 jiwa/km2.             

6. INDUSTRI 

Sektor industri dibedakan atas industri kecil/rumah tangga serta industri menengah dan besar. Kriteria Industri menengah dan besar adalah industri dengan investasi diatas satu milyard rupiah. Sedangkan industri kecil/rumah tangga terdiri dari industri rumah tangga yang mengajukan ijin TDK dengan investasi dibawah 5juta rupiah, industri kecil yang mengajukan ijin TDIdengan investasi Rp5juta hingga Rp 200juta serta industri kecil yang mengajukan ijin IUT dengan investasi Rp200juta hingga Rp 1milyar.

Industri

Di Kabupaten Gresik pada tahun 2010 tercatat sebanyak 162 industri besar dan 327 industri sedang. Industri besar terbanyak terdapat di Kecamatan Driyorejo sedangkan industri sedang terdapat di Kecamatan Cerme

Perdagangan

Jumlah penerbitan Surat Ijin Usaha (SIUP) di Kabupaten Gresik selama tahun 2010, sebanyak 831. SIUP yang diterbitkan paling banyak untuk pedagang kecil sejumlah 628 (75,57persen), pedagang menengah sejumlah 138 (16,61persen) dan untuk pedagang besar sebanyak 65 (7,82 persen).



7. KETENAGAKERJAAN

Jumlah pencari kerja yang masuk dalam catatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada tahun 2011 sebanyak 9.907 laki-laki dan perempuan. Prosentase adalah tamat sarjana (64,71 persen), berikutnya 14,70 persen tamat SLTA, dan ketiga 17,63 persen tamat sekolah kejuruan. Pada tahun 2010 jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 2.946 orang, 64 persen laki-laki dan 36 persen perempuan.



8. SOSIAL

Pendidikan

Jumlah lembaga sekolah dasar tahun 2009 ialah 440 buah, sedangkan jumlah murid seluruhnya sebanyak 76.229 siswa, dengan jumlah terbanyak pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 66.900 siswa atau sebesar 87,76 persen.

Jumlah lembaga sekolah menegah yaitu 95 buah untuk SMP dan 48 untuk SMA. Untuk lembaga SMP jumlah muridnya ialah 30.221 siswa sedangkan untuk lembaga SMA muridnya sejumlah 16.921 siswa. Untuk SMK jumlah lembaga sekolah sebanyak 34 buah dengan jumlah murid 12.531 siswa.



Kemiskinan

Jumlah warga miskin di Kabupaten Gresik terhitung masih tinggi. Pada tahun 2009 lalu tercatat 245.765 warga miskin dengan tingkat pengangguran mencapai 7,01 persen. Pada 2010 jumlah warga miskin bertambah menjadi 246.415 jiwa dari jumlah penduduk 1.282.259 jiwa, sedangkan angka pengangguran mencapai 6,5 persen. Pada 2011 jumlah warga miskin diproyeksikan 246.145 jiwa dengan angka pengangguran 6,03persen. Sementara, angka harapan hidup (AHH) di Gresik terus naik, pada 2009 menunjukkan angka 75,97, pada 2010 (76,13) sedang pada 2011 (76,29). Sesuai draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2011, Pemerintah Kabupaten Gresik menargetkan tidak ada penambahan signifikan jumlah penduduk miskin dan menurunkan angka pengangguran 0,49 persen. Program pengurangan kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Proyeksi Pemkab Gresik dalam KUA PPAS belum final dan bersifat sementara.



Kesehatan

Data RSUD Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa jumlah kunjungan rawat jalan selama tahun 2010 ialah 53.124 kunjungan dengan jumlah kasus baru sejumlah 33.155 kasus.

Penderita terbanyak ialah penyakit kelainan refraksi yang mencapai 6.362 kasus. Berikutnya ialah penderita penyakit kulit infeksi sejumlah 4.358 kasus, sedangkan penderita terbesar ketiga adalah infeksi akut lain pernafasan atas yang mencapai 2.682 kasus.

Sampai tahun 2010 jumlah posyandu ialah sebanyak 1.063 buah sedangkan jumlah posyandu non paripurna sejumlah 281 buah.

Pada tahun 2010 jumlah kelompok keluarga sejahtera 1 sejumlah 45.031 keluarga, kategori sejahtera 2 sejumlah 64.511 keluarga, keluarga sejahtera 3 sejumlah 131.384 keluarga dan keluarga sejahtera 3 plus hanya 13.026 keluarga.



Permasalahan Sosial	

	Permasalahan Sosial yang ada di kabupaten gresik diantaranya adalah :

· Anak Terlantar sejumlah 5.935

· Anak Nakal sejumlah 208

· Tuna Susila sejumlah 147 

· Pengemis sejumlah 146

· Cacat Tubuh sejumlah 718

· Tuna Netra sejumlah 361

· Cacat Mental sejumlah 196

· Tuna Rungu/Wicara sejumlah 378

· Mantan Penderita Penyakit Kronis sejumlah 530

· Bekas Narapidana sejumlah (-)

· Lanjut Usia/Terlantar sejumlah 2.674

· Wanita Rawan Sosek sejumlah 4.450

· Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana sejumalh 1.450

· Korban Bencana Alam sejumlah 610



Fenomena Pelanggaran Terhadap Perda Anti Maksiat

· Sedikitnya 20 foto dan video bugil di produksi di Gresik tahun 2007.data ini hasil penelusuran tim kampanye jangan bugil depan kamera atau JBDK Gresik, mulai Januari sampai Juli 2007 di 8 kecamatan. Diantara kecamatan tersebut adalah Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, Dukun, Bungah, Manyar, Gresik dan Cerme. (www.grestv.co.cc) (TV internet pertama di Gresik, diakses pada tanggal 25 November 2011)

· Aparat pamong praja dan kepolisian Gresik merazia 74 orang terdiri atas 59 perempuan penjaga warung, 12 perempuan yang diduga pekerja seks komersial, dan 3 laki-laki penjual miras. Mereka dinilai melakukan pelanggaran peraturan daerah di Gresik karena tidak punya kartu tanda penduduk, menjual minuman keras, dan melakukan perbuatan asusila. Razia digelar dalam operasi gabungan satuan polisi pamong praja Gresik bersama Kepolisian Resort Gresik dan Komando Distrik Militer 0817 Gresik pada Selasa (15/7) malam hingga Rabu dini hari.(www.kompas.com, diakses pada tanggal 25 November 2011)

· Kasus pelecehan seksual dan tindakan asusila yang diduga kuat dilakukan oknum anggota Satpol PP mendapat tanggapan dari berbagai pihak.Komisi D DPRD Gresik meminta Pemkab Gresik lebih serius menjalankan Perda Anti Maksiat yang ada di Gresik.Tidak berkurangnya jumlah warung remang-remang di Gresik membuktikan kalau Perda ini tidak berfungsi. (www.suara-giri.com, diakses pada tanggal 25 November 2011).



9. PERDA ANTI MAKSIAT KABUPATEN GRESIK

· Perda No.7 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul

· Perda No.15 tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras

· Perda No.19 tahun 2004 Perubahan Perda No.15 tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras

· Perda N0.22 tahun 2004 Perubahan Perda No.7 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul. Sumber : Bidang Hukum Pemda Kabupaten Gresik



10. KUALITAS KEIMANAN DAN KETAQWAAN

Kabupaten Gresik merupakan pintu gerbang masuknya agama Islam di tanah Jawa, hal ini membawa konsekuensi peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama di masyarakat. Jumlah pemeluk agama Islam sebesar 1.133.026 jiwa dari total 1.237.675 jiwa, itu artinya bahwa mayoritas/sebagian besar dari penduduk Kabupaten Gresik memeluk agama Islam. Ditambah lagi dengan temuan data yang ada di lapangan bahwa perkembangan Lembaga Pendidikan di Kabupaten telah mengalami capaian kemajuan yang signifikan, yaitu dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang bernafaskan ajaran agama Islam seperti : Roudhotul Aftal, Madrasah Ibtida’iyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren. Serta ditambah dengan perkembangan Tokoh Agama seperti : Ulama, Mubaligh, Khotib dan penyuluh Agama. Namun untuk kondisi sekarang, sebagian pemahaman, penghayatan dan pengamalan kehidupan beragama di Kabupaten Gresik yang berada di pusat kota pada khususnya masih belum seluruhnya diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini disebabkan makin berkembangnya informasi, teknologi dan globalisasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan kurikulum pendidikan agama, diantaranya dengan mengadakan pondok ramadhan bagi siswa siswi, melakukan pembinaan bagi para pegawai negeri sipil mulai tingkat Kabupaten sampai desa/kelurahan, melaksanakan BAZIZ dan lain sebagainya. Hal ini tentunya bertujuan untuk menjaga image atau sebutan bagi Kabupaten Gresik yaitu adalah “Kota Berhias Iman”



11. Gambaran Tempat Penelitian

	Penelitian ini mengambil beberapa tempat, yaitu kantor dan bagian di wilayah Pemda Gresik, hal ini dilakukan untuk menunjang kelengkapan data yang dibutuhkan, karena penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perda yang dikaitkan dengan perbandingan antar waktu, bukan mengukur kinerja instansi. Peneliti tidak mencantumkan gambaran umum dari masing-masing tempat dikarenakan akan mengalami kesulitan dan juga akan terlalu banyak untuk dipaparkan dalam bab IV. Beberapa tempat yang akan dipergunakan untuk penelitian adalah :

1. Bagian Hukum, sebagai perwakilan eksekutif dalam hal perumusan dan pembuatan kebijakan. Bagian Hukum merupakan instansi yang mempunyai inisiatif dalam pembuatan Perda anti maksiat.

2. Sekretariat DPRD, sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuat dan mengesahkan Perda bersama Pemerintah daerah. Tapi karena sudah berlalu satu periode dan kemungkinan kesulitan untuk mencari anggota DPRD pada masa pembuatan dua Perda ini, maka peneliti mungkin hanya melakukan interview di sekretariat DPRD.

3. Satpol PP, sebagai instansi pengawal dan pelaksana Perda, termasuk Perda Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul dan Perda Larangan Peredaran Minuman Keras. Satpol PP yang menjadi leading sector penerapan Perda ini. Peran Satpol PP adalah dalam hal operasi, penertiban, pendataan para pelanggar dan memasukkan berkas-berkasnya ke Pengadilan.

4. Polres, sebagai instansi yang juga mempunyai kewenangan untuk memberantas Pelacuran dan Perbuatan Cabul, dan Peredaran Minuman Keras. Polres mempunyai kewenangan untuk melakukan operasi secara mandiri, karena mereka bekerja berdasarkan KUHP dan instruksi langsung dari atasan dijajaran Kepolisian. Tapi juga biasanya bekerja sama dengan pihak Satpol PP dalam melakukan operasi gabungan.

5. Kantor Sosial, merupakan instansi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan terapi atau perlakuan kepada para pelanggar Perda yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan sosial, termasuk bagi para wanita tuna susila (WTS).
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BAB III

Penyajian Data

III.1 Historis Peredaran minuman Keras, Pelacuran, dan Perbuatan Cabul dan Lahirnya Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik



Berdasarkan  wawancara bersama Bapak Robbach Machsum, mantan Bupati Gresik selama dua periode (2000-2005 dan 2005-2010) mengenai historis Lahirnya Perda Anti Maksiat, Sosio Kultur dan Budaya Politik Kabupaten Gresik pada saat itu:

“ Kabupaten Gresik pada umumnya masyarakatnya cenderung lebih mengarah pada kegiatan keagamaan, pada saat Perda Anti Maksiat (Pasal 7 dan 15) dibuat kondisi masyarakat cenderung stabil dan tidak ada gejolak yang dominan, tetapi Perda itu dibuat karena adanya temuan dan laporan masyrakat tentang temuan fenomena-fenomena yang arahnya bisa mencemari image kota Gresik sebagai Kota Berhias Iman, dan yang melaporkan ini adalah orang-orang yang berpengaruh terhadap sosio kultur Kota Gresik, yaitu Alim Ulama, Pimpinan Ponpes dan Pimpinan-pimpinan Organisasi masa yang bernafaskan Islam, dan ditunjang dengan budaya politik yang ada saat itu baik eksekutif (Pemda) maupun legislatif (DPRD) mayoritas juga pada jajaran aparatur yang juga mendukung, akhirnya dibuatlah Perda no 7 dan 15 yang mencangkup tentang larangan peredaran minuman keras, perbuatan cabul dan pelacuran” (wawancara pada tanggal 20 Januari 2012).



Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pembuatan kebijakan publik yang berupa Perda No 7 dan No 15 adalah Perda yang lahir dikarenakan adanya sosio kultur dari masyarakat dan budaya politik yang ada pada saat itu sangat mendukung, dapat diartikan bahwa seluruh rangkaian pembuatannya mencakup mulai proses sebelum lahir hingga lahirnya Perda tersebut mendapat dukungan atau legitimasi dari masyarakatnya, para Ulama, Pimpinan Pondok Pesantren dan Pimpinan Organisasi Masyarakat mengadukan adanya temuan fenomena-fenomena yang dapat merusak image Kota Gresik, lantas kemudian ditanggapi secara positif dan preventif oleh seluruh jajaran baik birokrat maupun pemerintahan untuk kemudian membuat produk kebijakan publik yang berupa Perda Anti Maksiat, terlebih para pelaku dari tindakan tersebut berasal dari luar Kota Gresik.



III.1.2 Keadaan Peredaran Minuman Keras, Pelacuran dan Perbuatan Cabul

	Berdasarkam wawancara yang dilakukan di Polres Gresik, bersama Bapak Asep Bagian Operasional, Bapak Gunawan bagian bina mitra, dan bapak Nur Hasan bagian samapta :

	“Polres dalam memberantas Miras dan pelacuran sebelum ada perda ini, sudah melaksakan penananan berdasarkan KUHP dan Instruksi atasan, terutama ketika Pak Anang menjabat sebagai Kapolwil ada instruksi khusus untuk memberantas miras….” (wawancara 30 November 2011).



	Polres melakukan penanganan dan pemberantasan berdasarkan KUHP, sebagaimana dalam Moeljatno (1990:215) pada buku ketiga pelanggaran, Bab I tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum, pasal 492 ayat 1 yang berbunyi :

	“Barang siapa dalam keadaan mabuk, dimuka umum, merintangi lalu lintas atau menggangu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu terlebih dahulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah”

	Dalam Moeljanto (1990:228-229) Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan pasal 536 ayat 1 berbunyi : Barang siapa yang tertangkap dalam keadaan mabuk berada dijalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah. Pasal 537 berbunyi : Tentang jual arak tuak, dan seterusnya.

	Interview dengan bapak Bambang mantan pegawai Satpol PP tahun 2001-2002 menyatakan bahwa :

	“Sebelum ada Perda masih bebas menjual dan minum Miras, asal tidak sampai ribut dan mengganggu ketertiban umum. Tapi setelah ada Perda tidak ada lagi warung yang menjual Miras, kecuali yang sembunyi-sembunyi. Dan sebelum ada perda, kalaupun ada operasi dari Satpol PP, sifatnya tidak rutin, dan hanya sekedar operasi” (wawancara, 30 Desember 2011).



	Kita dapat melihat bahwa kondisi sebelum ada Perda, masyarakat Gresik masih banyak dan bebas menjual Miras, dan operasi yang dilakukan pihak yang berwenang juga masih belum maksimal. Begitu juga dengan kondisi Pelacuran, dinyatakan oleh bapak Soetrisno Kantor Sosial bahwa :

	“Sebelum ada Perda anti maksiat, secara legal tidak ada lokalisasi tapi ada di beberapa wilayah dimana rumah warga disewa untuk dijadikan tempat pelacuran, tapi setelah ada perda maka rumah-rumah yang disewa tersebut dibubarkan” (wawancara, 24 November 2011).



	Berdasarkan wawancara dengan Bapak Soetrisno Kntor Sosial, Ibu Siska dan Bapak Widodo Satpol PP :

“Sebelum ada Perda masyarakat juga berani menyewakan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat pelacuran. Hal seperti ini banyak terjadi dibeberapa wilayah Kabupaten Gresik, seperti di Betiring, Samaleak, Kedamen, Banjar Sari, Cerme. Walaupun pra WTS mayoritas berasal dari daerah luar Gresik, seperti dari Lamongan, Malang, Tuban, Banyuwangi, Bojonegoro, Jember dan lainnya (Wawancara, 24,26 dan 28 November 2011).



	Koordinator operasi mengenai WTS sebelum ada Perda adalah dari Kantor Sosial, sebagaimana yang terungkap dari wawancara dengan Bapak Soetrisno Kantor Sosial :

“Sebelum ada Perda, kantor sosial berperan sebagai koordinator operasi WTS, tapi setelah ada Perda lebih berperan memberikan pembiaan dan motivasi saja. Dulu ada namanya tim Bapertukda, yang terdiri dari Kantor Sosial, Satpol PP, Limnas, Kepolisian, Kodim, Depag. Dan dinas kesehatan” (wawancara, 24 November 2011).



Berdasarkan wawancara diatas, kita dapat mengetahui bahwa terjadi perbedaan penanggungjawaban utama mengenai penanganan masalah minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul antara sebelum ada Perda dan setelah ada Perda. Kalau Satpol PP setelah ada Perda pernannya semakin kuat dalam menangani masalah minuman keras. Karena yang menangani minuman keras adalah kepolisian dan Satpol PP yang dulu sebelum pemberlakuan otonomi daerah masih bernama bagian ketertiban.



III.1.3 Lahirnya Kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik

	Melihat banyaknya kejadian mengenai Minuman Keras,Pelacuran, dan Perbuatan cabul yang terjadi dan tersebar dibeberapa wilayah Gresik, maka Pemerintah dan DPRD memiliki inisiatif untuk membuat kebijakan publik dalam menanganinya, sebagaimana yang terungkap dalam wawancara dengan Bapak Arsadi, mantan Kabag Hukum, yaitu :

	“Perda ini dibuat berdasarkan inisiatif dari eksekutif dan legislatif yang pada saat itu sama-sama mengajukan draft Raperda, tapi draft yang dipakai adalah dari bagian hukum. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan masyarakat di Kabupaten Gresik, dimana kejadian – kejadian dimasayarakat yang semacam itu tidak perlu ditolerir. Dan sebelum dibahas disidang bersama DPRD, telah dibahas di Badan Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur…” (wawancara, 4 Desember 2011).



	Alasan lain yang menjadi latar belakang dari pembuatan Perda yang mengatur masalah minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul ini sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Suhatriyah, staff Bagiam Hukum adalah:

	“Pada saat pembuatan Perda ini, yaitu pada tahun 2002 belum ada naskah akademiknya karena belum ada aturan perundangan yang mengharuskan pembuatan naskah akademik. Yang melatar belakangi pembuatan Perda ini salah satunya adalah Citra Gresik sebagai kota santri, menjadi pendorong untuk membuat Perda anti maksiat, yang merupakan refleksi dari kekuatan memegang norma agama” (wawancara, 30 November 2011).



	Beberapa alasan inilah yang membuat pemerintah dan DPRD akhirnya membuat kebijakan publik untuk menangani masalah masalah minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul, sehingga dinaskahkan Perda No 7 tahun 2002 tentang pelanggaran Perlacuran dan perbuatan cabul Jo Perda No 22 tahun 2004, dan Perda No 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras Jo Perda no 19 tahun 2004. 

	Pembahasan dua Perda ini diawali dengan dengar pendapat perwakilan komunitas Gresik dan tidak terjadi pro dan kontra yang signifikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sutjipto, bagian persidangan sekretariat DPRD. Begitu juga yang diungkapkan bapak Arsadi, mantan Kabag. Hukum bahwa draff Perda ini berasal dari DPRD dan bagian Hukum sehingga keduanya saling melengkapi, walaupun yang lebih banyak dipakai adalah usulan draff dari bagian Hukum.

	Perda anti maksiat disini yang peneliti maksud adalaha Perda No 7 tahun 2002 tentang pelanggaran Perlacuran dan perbuatan cabul Perda No 22 tahun 2004, dan Perda No 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras  Perda no 19 tahun 2004, sebagaimana yang peneliti jelaskan pada latar belakang dalam Bab 1.

	Tujuan dari Perda no 7 tahun 2002 tentang pelanggaran pelacuran dan perbuatan cabul jo perfa no 22 tahun 2003 sebagaimana yang tercantum dalam poin pertimbangan Perda ini bahwa Kabupaten Gresik sebagai daerah agamis perlu dibebaskan dari segala bentuk pelacuran dan perbuatan cabul.



 Kemudian dalam penjelasan disebutkan :

	“Bahwa karena sulitnya pemberantasan pelacuran (prostitusi) atau istilah lain yang maksudnya sama dengan itu maka upaya dari Pemerintah Kabupaten Gresik paling bijak kiranya bukan mengadakan atau meniadakan akan tetapi yang penting menanggulanginya, artinya setiap penangkapan bisa dilakukan dengan jalan persuasive tidak hanya dengan preventif dengan tindakan hukum” (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik no 7)

	Tentang tujuan dari Perda No 15 Tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras jo. Perda No 19 Tahun 2004 sebagaimana yang terdapat dalam poin menimbang :

	“ a. Bahwa penggunaan minuma keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan ketertiban serta mengganggu keamanan umum. b. Bahwa untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda terhadap bahaya penggunaan minuman keras, perlu melarang peredaran minuman keras didaerah Kabupaten Gresik atau yang masuk ke wilayah lain. ”

	Kemudian dalam penjelasan Perda ini disebutkan :

	“Generasi muda sebagai penerus bangsa perlu diantipasi sedini mungkin agar itdakikut hanyut dalam menggunakan minuman keras yang mempunyaikadar etanol tinggi, untuk mengantipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, apalagi kabupaten Gresik yang selama ini kita kenal sebagai Kota Santrim maka paling tidak mengantisipasi sebelum terjadi dengan melarang, mengawasi, dan menertibkan beredarnya minuman keras di kabupaten Gresik. Dengan kata lain bukan melarang sama sekali tidak boleh menjual minuman beralkohol tetapi untuk kebutuhan orang luar yang bermalam di hotel-hotel berbintang perlu diberi quota dalam menjual minuman beralkohol dengan Peraturan Daerah. (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik No 15)”



III.1.4 Implementasi Kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik

	a. Sosialisasi dan Upaya Preventif Pelanggaran Perda



	Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan diatas, bahwa dalam proses pembahasan dua Perda ini telah melibatkan unsur masyarakat Gresik yang meliputi komunitas dan tokoh, dan mereka mendukung Perda ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Sutjipto, Kabag Persidangan. Dari dengar pendapat ini sudah terjadi sosialisasi Perda sebelum pengesahan dan pemberlakuan Perda.

	Perda No 7 tahun 2002 tentang Pelanggaran Pelacuran dan Perbuatan Cabul dan Perda no 15 tahun 2002 tentang Pelanggaran Larangan Minuman Keras, dua Perda ini sama-sama disahkan pada tanggal 28 September 2002, dan mulai berlaku sejak tanggal itu. Dalam Peraturan peralihan Perda no 15 tahun 2002 disebutkan waktu tenggang untuk menghilangkan dan memusnahkannya, yaitu selama tiga bulan sejak Perda ini disahkan. Sementara dalam Perda no 7 tahun 2002 tidak mencantumkan waktu tenggang sebagaimana dalam Perda no 15 tahun 2002.

	Berdasarkan wawancara di Polres Gresik bersama Bapak Asep, Bagian Operasi dinyatakan bahwa :

	“Upaya preventif dilakukan oleh bagian Bina Mitra melalui penyuluhan ke desa, dan kecamatan, juga melalui akselerasi Polmas yang terdiri dari para Cendekian LSM dan tokoh masyarakat. Upaya lainnya adalah selalu melakukan patroli yang terjadwal ditempat-tempat mangkalya para WTS dan peminum. (wawancara, 3 Desember 2011)”.



	Bentuk sosialisasi dan upaya preventif yang disebutkan diatas adalah usaha yang dilakukan polres secara mandiri, khusunya yan menjadi tugas dari Bagian Bina Mitra, Sementara untuk operasi yang dilakukan merupakan tugas dari bagian yang lain ditubuh Polres. Hal ini dilakukan Polres karena mereka juga memiliki tugas dan kewenangan untuk itu.

	Satpol PP sebagai penanggung jawab inti dari pelaksana Perda juga melakukan sosialisasi dan upaya prefentif terhadap pelanggaran Perda Anti Maksiat ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Wdodo, Kabag Operasi bahwa “

	“Melalui penyuluhan kepada kasibrantib, Sosialisasi lewat spanduk sosialisasi sebelum dan setelah penangkapan, pembinaan setelah tertangkap, sosialisasi melalui situs Pemkab, Sosialisasi melalui radio, sosialisasi lewat Masjid. (wawancara, 30 November 2011)”.



	Sosialisasi diatas adalah yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai pelaksana dan penegak Perda. Jadi banyak sosialisasi yang dilakukan, dan sosialisasi itu sendiri dilakukan sebelum ada penangkapan, tapi juga dilakukan sosialisasi pada para pelanggar Perda yang tertangkap, sehingga diharapkan mereka lebih paham dan tidak melakukan pelanggaran lagi.



b. Peran Intansi Terakait 

	Instasi – instasi yang terkait dengan Perda Anti Maksiat ini ada beberapa. Diantaranya ada yang berperan dalam Pembuatan Perda, dan ada beberapa instasi sebagai pelaksana dari Perda Anti Maksiat ini. Maka penelitian disini akan mencoba mendeskripsikan dari masing-masing instansi tersebut yang akan peneliti ambil sebagai situs penelitian, hal ini dilakukan karena situs-situs yang telah dipilih ini memang memiliki kolerasi erat dengan Perda Anti Maksiat ini. Deskripsi tentang peran situs-situs yang telah peneliti pilih itu adalah sebagai berikut:



1. Sekretariat DPRD

DPRD sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuat dan mengesahkan Perda bersama pemerintah daerah. Tapi karena sudah berlalu satu Periode, dan kesulitan mencari anggota DPRD pada masa pembuatan dua Perda ini maka peneliti hanya melakukan interview di sekretariat DPRD, dan tidak mendapatkan banyak data.

Interview di DPRD ini peneliti lakukan dengan Bapak Sutjahyo, Kabag, Persidangan DPRD. Dari wawancara ini didapatkan bahwa :

“Yang mempunyai inisiatif dan lebih berperan dalam pembuatan Perda Anti Maksiat ini (Perda no 7 tahun 2002 joo Perda No 22 tahun 2004 tentang pelanggaran pelacuran dan perbuatan cabul, dan Perda no 15 tahun 2002 jo, Perda No 19 tahun 2004 tentang Pelanggaran peredaran minuman keras) adalah pihak birokrat, khususnya Pemda Kabupaten Gresik. Sementara DPRD khususnya komisi A, lebih pada pembahasan dan langsung menyutujui Perda ini, dan tidak terdapat pro-kontra terhadap Perda ini, Dulu ada dana tersendiri dari Provinsi untuk penanganan WTS tapi sekarang sudah tidak ada, mungkin karena pelaksanaan otonomi daerah, sehingga pada Kabupaten atau Kota masing-masing. (wawancara, 4 Desember 2011)”.



Wawancara diatas memberikan gambaran bahwa peran DPRD terkait dengan Perda Anti Maksiat ini adalah pada tahap proses pembuatan Perda, dimana peran DPRD adalah sebagai lembaga yang berwenang untuk mengusulkan dan mensahkan Perda bersama dengan pemerintah, yang berkaitan denga Perda Anti Maksiat ini, sebagaimana yang dijelaskan Bapak Arsadi, mantan Kabag. Hukum bahwa DPRD pada saat itu mempunyai inisiatif untuk membuat Perda Anti Maksiat ini, dan juga mengajukan draff RaPerda untuk dibahas bersama Pemerintah.

Peran lain DPRD secara kewenangannya adalah dalam rangka mengawasi berjalannya Perda, sebagaimana amanat dari konsitusi, yaitu dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam bagian kelima tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Paragraf ketiga tentang tugas dan wewenang, pasal 2 disana disebutkan bahwa :

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang :” 

a.) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, 

b.) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.

c.) Melaksakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama international di daerah”

Berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2004 ini, maka DPRD dalam hal Perda Anti Maksiat ini, maka memiliki tiga peran diatas. Dan peran DPRD tersebut ada peran sebelum adanya Perda, yaitu peran untuk membentuk Perda dan membahas serta menyetujui rancangan Perda. Kemudian Peran yang kedua adalah peran setelah adanya Perda, yaitu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksaannya.



2. Bagian Hukum

Bagian hukum sebagai perwakilan eksekutif dalam perumusan dan pembuatan kebijakan. Bagian hukum secara umum berperan untuk membuat Raperda, dan mengadakan pengkajian terhadap Raperda maupun Perda sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Suhatriyah yaitu :

	“Bagian hukum hanya berperan sebagai sarana untuk membuat kebijakan, dan melakukan kajian terhadap Perda yang hendak dibuat maupun yang telah diberlakukan, apakah bertentangan dengan peraturan diatasnya ataukah tidak.” (wawancara, 11 Desember 2008)”.



	Bagian hukum merupakan instansi yang mempunyai inisiatif dalam pembuatan perda anti maksiat. Dan sebagaimana yang telah peneliti jelaskan bahwa dalam hal pembuatan perda anti maksiat, bagian hukum dan DPRD pada waktu itu sama-sama memiliki inisiatif, hal ini ditunjukan dengan draff Raperda yang diajukan dua Raperda itu untuk dibahas bersama, hal ini sebagaimana yang terungkap dalam wawancara dengan Bapak Rohim, Imron, Ibu Suhatriyah, Ibu Aisyah, bagian hukum bahwa :

	“Yang berinisiatif untuk membuat Perda adalah leading sektor. Untuk perda larangan minuman keras yang berinisiatif adalah dari bagian hukum. Sementara untuk perda pelanggaran pelacuran dan perbuatan cabul adalah dari bagian hukum dan DPRD, dan mayoritas draff yang diterima dan dipakai yaitu sekitar 65% adalah usulan DPRD. ” (wawancara, 1 dam 2 Desember 2011).



	Bagian hukum dalam hal perda Anti Maksiat merupakan lembaga yang mempunyai inisiatif dan juga membuat draf Raperda yang kemudian dibahas bersama DPRD. Pada saat Perda ini dibuat tidak dilampiri dengan naskah akademik, karena belum ada aturan perundangan yang mengharuskan untuk membuat naskah akademik, dan aturan perundangan yang mengatur mengenai naskah akademik itu baru ada tahun 2004 sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Suhatriyah bagian hukum bahwa :

“Tidak ada naskah akademik, karena perda ini dibuat pada tahun 2002 dimana pada masa itu belum ada kewajiban dari segi hukum untuk membuat naskah akademik. Landasan hukum untuk membuat naskah akademik adalah UU No 10 Tahun 2004 dan No 32 tahun 2004. (Wawancara. 2 Desember 2011)”.



Dalam hal ini bagian hukum telah menjalankan perannya sebelum pemberlakuan Perda. Sementara dalam hal pengkajian, itu juga dilakukan oleh bagian hukum terhadap Perda Anti Maksiat yang telah berjalan, sehingga pada tahun 2004 terjadi revisi terhadap dua Perda anti maksiat sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Suhatriyah bagian Hukum yaitu :

“Perda No 7 tahun 2002 direvisi menjadi Peda No 22 tahun 2004 dan Perda No 15 tahun 2002 direvisi menjadi Perda no 19 tahun 2004, dikarenakan sanksi dari dua Perda ini bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya yaitu bertentangan dengan KUHP. (wawancara, 1Desember 2011)”.





3. POLRES

Kepolisian sebagai instansi yang juga mempunyai kewenangan untuk memberantas pelacuran dan perbuatan cabul, dan peredaran minuman keras. Polres mempunyai kewenangan untuk melakukan operasi secara mandiri, karena mereka bekerja berdasarkan KUHP , dan instruksi langsung dari atasan dijajaran Kepolisian. Tapi juga biasanya diajak kerjasama oleh pihak Satpol PP dalam melakukan operasi gabungan.

Peran Polres dalam pelaksanaan pemberantasan pelacuran dan perbuatan cabul dan peredaran minuman keras sebagaimana wawancara dengan bapak Asep bagian operasional, bapak Gunawan bagian Bina Mitra dan bapak Nur Hasan bagian samapta adalah berdasarkan KUHP dan perda dan instruksi pimpinan yaitu :

“Polres dalam memberantas miras selain berdasarkan Perda No 15 tahun 2002 jo. No 19 tahun 2004 juga berdasarkan KUHP, dan telegram kapolda Jatim No Pol : T/223/VI/2008 Humas tanggal 18 juni 2008, tentang perintah pelaksanaan pemusnaan barang bukti miras/ narkoba secara serentak dijajaran Polda Jatim tanggal 26 Juni 2008. Dengan jumlah miras 2.994 botol dengan berbagai macam jenisnya. (wawancara, 3 Desember 2011)”.



Setelah adanya Perda anti maksiat ini, dasar hukum polres dalam mengadakan operasi lebih kuat , karena ada dasar hukum didaerah yang menguatkan aturan dalam KUHP dan instruksi langsung dari pimpinan kepolisian. Dan setelah ada perda anti maksiat ini, polres tetap dapat melakukan operasi secara mandiri, tapi juga dapat bekerja sama dengan satpol PP , hal ini sebagiman yang terungkap dalam wawancara dengan Bapak Asep bagian operasional, Bapak Gunawan bagian Bina Mintra dan Bapak Nur Hasan bagian samapta, bahwa:

“Setelah ada perda ini, polres Gresik secara berkala melaksanakan razia para WTS dan waria ditempat-tempat mangkal mereka, selanjutnya di Tipiringkan. Untuk minuman keras telah melaksanakan operasi mukti sasaran yang sasarannya adalah miras, selanjutnya di Tipiringkan dan barang buktinya dimasukkan. Polres juga melakukan operasi sendiri, karena bergerak berdasarkan KUHP dan Instruksi atasan, terutama ketika Pak Nang menjabat sebagai Kapolwil ada instruksi khusus untuk memberantas Miras. (wawancara, 3 Desember 2011)”.



 Berdasarkan wawancara dengan pihak polres diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Polres telah berperan dalam hal pemberantasan pelacuran, perbuatan cabul, dan perdaran minuman keras sebelum sejak ada Perda, dan setelah ada Perda Anti Maksiat ini malah pijakan hukum polres semakin besar.





4. Kantor Sosial

Kantor sosial merupakan instansi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan terapi atau perlakuan kepada pelanggar perda yang berhubungan dengan permasalahan – permasalahan sosial, termasuk didalamnya adalah bagi para WTS. Tetapi kantor sosial tidak memiliki peran dalam permasalahan minuman keras. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Soetrisno bagian pelayanan bahwa:

“Kantor sosial hanya memiliki peran dalam pelaksanaan Perda no 7 Tahun 2002, sementara untuk Perda No 15 tahun 2002, kantor sosial tidak memiliki peran apa-apa. (wawancara, 30 November 2011)”.



	Jadi kantor sosial hanya memiliki peran dalam memberikan terapi terhadap WTS yang terjaring razia, sementara untuk minuman keras, kantor sosial tidak memiliki peran didalamnya, dan yang memiliki peran dalam masalah minuman keras adalah Polres dan Satpol PP.

	Ada perbedaan peran kantor sosial antara sebelum dengan setelah ada Perda. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan Bapak Soetrisno bagian pelayanan, bahwa:

“Sebelum ada Perda, Kantor Sosial berperan sebagai koordinator operasi WTS, tapi setelah ada Perda lebih berperan memberikan pembinaan dan motivasi saja. Dulu ada namanya tim Bapertukda, yang terdiri dari Kantor sosial, satpol pp. Limnas, Kepolisian, Kodim, Depag, dan Dinas Kesehatan. (wawancara, 30 November 2011) ”



Perubahan peran Kantor Sosial yang dulunya sebagai koordinator dan sekarang menjadi lebih pasif hanya menerima dan memberikan terapi pada para WTS yang tertangkap ini karena setelah pemberlakuan Otonomi daerah maka yang menjadi penegak perda adalah Satpol PP.

Peran Kantor Sosial yang tidak berubah baik sebelum dan setelah adanya Perda Anti Maksiat adalah :

“Sebelum tahun 2007 dan 2008, peran Kantor Sosial yaitu : 1. Mendata WTS, yang terjaring razia. 2. Memberikan pembinaan dan motivasi selama 1-2 hari, yang ditempatkan diluar kantor LBK, 3. Pengiriman WTS yang masih dalam usia produktif ke panti rehabilitasi, biasanya ke Kediri dan Situbondo selama 6 bulan. (wawancara, 30 November 2011)”.



Setelah tahun 2007 dan 2008 peran sosial ada yang berkurang, tapi pada tahun 2009 akan mengajukan anggaran sehingga dapat mengembalikan peran yang berkurang itu, sebagaimana yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Soetrisno bagian Pelayanan bahwa :

“Tahun 2007 dan 2008 kantor sosial tidak mengirimkan WTS ke Panti rehabilitasi dikarenakan ketidak adaan dana dari Pemkab Gresik. Rencana kerja 2009 kantor sosial akan mengajukan dana untuk program :

1. Pemulangan WTS ketempat asal, terutama yang berasal dari luar Gresik.

2. Pengiriman ke panti rehabilitasi, terutama bagi WTS asal Gresik dan yang berusia produktif selama 6 bulan. (wawancara, 30 November 2011).”



5. Satpol PP

Satpol PP sebagai instansi pengawal dan pelaksanaan Perda, dimana didalamnya termasuk perda pelanggaran pelacuran dan perbuatan cabul dan perda larangan minuman keras. Satpol PP yang menjadi leading sector dari penerapan perda ini, karena disesuaikan dengan Tupoksinya sebagai penegak Perda. Peran Satpol PP masih bagian ketertiban, namun secara tugas cenderung sama, yaitu juga melakukan operasi terhadap WTS  dan minuman keras, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Bambang bahwa :

“Sebelum diberlakukannya Otoda, nama Satpol PP adalah bagian ketertiban. Setelah diberlakukan Otoda baru kantor sendiri, dan diganti nama menjadi Satpol PP. sebelum ada Perda masih bebas menjual dan minum minuman keras, asal tidak sampai ribut dan mengganggu ketertiban umum. Tetapi setelah ada perda sudah tidak ada lagi warung menjual Miras, kecuali yang sembunyi-sembunyi. Dan sebelum ada Perda kalaupun ada operasi dari Satpol PP sifatnya tidak rutin, dan banyak hanya sekedar operasi (wawancara, 30 Desember 2011).”



	Deskripsi diatas merupakan peran satpol PP sebelum ada Perda, dimana nama Satpol PP juga masih bagian ketertiban, operasi dan razia yang dilakukan Satpol PP lebih pada sekedar momentum saja, dan belum berlaku ketat. Tapi setelah ada Perda, maka wewenang Satpol PP dalam mengawal Perda ini kebih kuat. Hal ini sebagaimana dinyatakan Bapak Widodo Kabag operational bahwa :

“Satpol PP hanya mengawal atau melakasanakan Perda. Jadi tugasnya menangkap, membuat BAP, dan menyidangkan ke pengadilan. Ketika sudah diserahkan ke pengadilan, maka ada yang dikenai denda dan ada yang dikenai kurungan. Tugas satpol pp diantaranya :1. Satpol pp menjadi penegak perda, 2. Mengadakan patroli, kalau ada yang menonjol, maka dirazia, 3. Mengadakan razia terencana. Dalam operasi terencana, maka satpol pp mengajak : Polres, Kodim, Limnas, Subdenom, Dinkes, MUI. (wawancara 30 November 2011) ”



Berdasarkan hasil wawancara diatas jelas bahwa dalam hal perda anti maksiat ini Satpol PP tidak berperan dalam hal perumusan dan pengesahan kebijakan tapi perannya adalah sebagai instasi penegak atau pelakasana perda.

	Peran Satpol PP tidak hanya sekedar menangkap para pelanggar perda tapi juga memainkan peran dalam sosialisasi Perda, sebagimana yang terungkap dalam wawancara dengan Bapak Widodo bahwa sosialisasi Perda dilakukan melelalui :

	“Melalui penyuluhan kepada Kasibrantib, sosialisasi lewat spanduk, sosialisasi sebelum dan setelah penangkapan, pembinaan setelah tertangkap, sosialisasi melalui situs Pemkab, sosialisasi lewat radio, dan lewat Masjid. (wawancara, 30 November 2011)”.	



Setelah mengadakan sosialisasi, maka peran Satpol PP adalah menegakan perda, dan ketika diumpai terdapat pelanggaran, maka Satpol PP akan menindaknya dengan cara mengangkap para pelaku pelanggaran Perda, setelah itu Satpol PP akan membuatkan BAP, dan kemudian menyidangkan ke Pengadilan. Bagi pelanggar minuman keras, maka sanksinya adalah denda atau kurungan, tapi para WTS yang masih dalam usia produktif dan berasal dari kabupaten Gresik sendiri, maka akan diantar oleh Satpol PP ke Kantor Sosial, dan diantarkan untuk dikirimkan ke panti rehabilitasi di Situbondo atau Kediri selama 6 bulan.



III.1.5 Pelanggaran terhadap Perda Anti Maksiat

	Mengenai pelanggaran masalah minuma keras, pelacuran dan Cabul sudah ada dan banyak terjadi sebelum ada Perda, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam pembuatan Perda anti maksiat ini, walaupun belum ada naskah akademiknya. Sebagaimana yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Soetrisno Kantor Sosial bahwa :

	“Sebelum ada Perda anti maksiat, secara legal tidak ada lokalisasi, tapi ada dibeberapa wilayah dimana rumah warga disewa untuk dijadikan tempat pelacuran, tapi setelah ada Perda maka rumah-rumah yang disewa tersebut dibubarkan. (wawancara, 24 November 2008)”.



	Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan Bapak Bambang mantan Satpol PP bahwa :

	“Sebelum ada Perda masih bebas menjual dan minum Miras asal tidak sampai ribut dan mengganggu ketertiban umum. Tetapi setelah ada perda tidak ada lagi warung yang menjual miras kecuali yang sembunyu-sembunyi. Dan sebelum ada Perda kalaupun operasi dari Satpol PP sifatnya tidak rutin dan hanya sekedar operasi. Bagi para WTS yang tertangkap setelah diputuskan pengadilan tetap dilakukan pengiriman ke Panti Rehabilitasi di Bondowoso dan Kediri, baik sebelum maupun setelah ada Perda. (wawancara, 30 desember 2011)”



	Berdasarkan dua wawancara diatas, dapat kita simpulkan bahwa sebelum ada Perda sudah terdapat banyak pelanggaran teradap minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul. Kita menganggap hal ini sebagai pelanggaran karena dalam KUHP telah memuat tentang pelanggaran mengenai minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul.

Mengenai data pelanggaran minuman keras, dan perbuatan  cabul sebagaimana judul skripsi ini yaitu menggunakan metode pendekatan Historis dimana peneliti ingin mengetahui dan membandingkan tentang pelanggaran minuman keras, pelcuran, dan perbuatan cabul antara sebelum ada perda dan setelah ada perda anti maksiat.

Peneliti telah mencari dan meminta data pelanggaran tersebut ditiap situs penelitian yang telah disebutkan diatas. Dari semua situs yang ada, peneliti hanya mendapatkan data dari dua situs, yaitu dari Polres Gresik dan Satpol PP. Bahkan untuk menelusuri data dari Satpol PP untuk tahun 2004 kebawah, peneliti juga telah menghubungi kantor perpustakaan Umum dan Arsip kabupaten Gresik, tapi tidak mendapatkan data  tersebut. Dan data yang peneliti dapatkan dari polres juga hanya tentang pemusnahan barang bukti minuman keras hasil operasi selama periode Oktober 2007 sampai dengan Juni 2008 sejumlah 82.994 buah botol miras dengan berbagai merk.

Disebabkan oleh alasan diatas, maka dalam penyajian dan analisa data tentang Perda Anti maksiat ini nantinya peneliti hanya dapat menggunakan data yang didapat dari Satpol PP mulai tahun2005 sampai dengan tahun 2008 hal ini dikarenakan data-data sebelum tahun 2005 di Satpol PP tidak terdokumentasikan, dan begitu pula situs-situs yang lainnya malah tidak dapat menemukan data pelanggaran sedikitpun. Data pelangaran sejak 2005 sampai dengan tahun 2008 yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1

Data Pelanggaran Minuman Keras, Pelacuran, Dan Cabul



		No

		PSK

		Miras



		

		Tanggal operasi

		Jumlah

		Tanggal operasi

		Jumlah



		Tahun 2005



		1

		23 Maret

		5

		8 maret

		1



		2

		26 Mei

		3

		26 Mei

		4



		3

		31 Mei

		3

		22 Semptember

		7



		4

		22 September

		4

		28 September

		7



		

		Jumlah

		15

		Jumlah

		19



		Tahun 2006



		1

		18 Januari

		3

		25 Januari

		3



		2

		25 Januari

		3

		14 April

		3



		3

		6 Mei

		3

		13 Mei

		2



		4

		20 Juni

		2

		20 Mei

		1



		5

		12 Oktober

		2

		

		



		6

		13 Oktober

		11

		

		



		7

		7 November

		5

		

		



		8

		22 November

		3

		

		



		

		Jumlah

		32

		Jumlah

		9



		Tahun 2007



		1

		11 January

		3

		30 Oktober

		4



		2

		17 January

		6

		

		



		3

		21 February

		8

		

		



		4

		10 Mei

		4

		

		



		5

		12 juli

		10

		

		



		6

		6 September

		2

		

		



		7

		30 October

		4

		

		



		8

		30 November

		12

		

		



		9

		3 Desember

		5

		

		



		10

		10 Desember

		6

		

		



		

		Jumlah

		60

		Jumlah

		4



		Tahun 2008



		1

		16 Maret

		7

		15 Juli

		3



		2

		16 April

		8

		

		



		3

		8 Juni

		10

		

		



		4

		11 Juni

		12

		

		



		5

		14 Juli

		6

		

		



		6

		15 Juli

		4

		

		



		

		Jumlah

		47

		Jumlah

		3





Sumber : Satpol PP Kabupaten Gresik



Tabel 3.2

Jumlah Sidang para Pelanggar yang Tertangkap Ulang



		NO

		PSK

		Miras



		

		Sidang yang ke-

		Jumlah

		Sidang yang ke-

		Jumlah



		Tahun 2005



		1

		2

		1

		2

		1



		Tahun 2006



		1

		2

		2

		-

		-



		2

		7

		2

		-

		-



		Tahun 2007



		1

		2

		2

		

		



		Tahun 2008



		1

		2

		7

		

		



		2

		3

		4

		

		



		3

		4

		1

		

		





Sumber : Satpol PP Kabupaten Gresik



Tabel 3.3

Asal Daerah Para Pelanggar Perda Minuman Keras

		No

		Asal Daerah

		Tahun



		

		

		2005

		2006

		2007

		2008



		

		

		JUMLAH PELANGGARAN



		1

		Gresik

		-

		8

		3

		3



		2

		Lamongan

		-

		1

		-

		-



		3

		Madiun

		-

		-

		1

		-



		Jumlah

		19

		9

		4

		3





Sumber : Satpol PP Kabupaten Gresik



Tabel 3.4

Asal Daerah dan Jumlah Para Pelanggar Pelacuran dan Perbuatan Cabul

		No

		Asal Daerah

		Tahun



		

		

		2005

		2006

		2007

		2008



		

		

		JUMLAH PELANGGARAN



		1

		Bandung

		

		-

		-

		1



		2

		Banyuwangi

		

		-

		2

		-



		3

		Blitar

		T

		1

		1

		1



		4

		Bogor

		I

		1

		-

		-



		5

		Bojonegoro

		D

		2

		4

		4



		6

		Cina

		A

		-

		1

		-



		7

		Cirebon

		K

		-

		-

		1



		8

		Gresik

		

		7

		18

		4



		9

		Jember

		

		-

		1

		2



		10

		Jepara

		T

		-

		-

		1



		11

		Jombang

		E

		-

		1

		2



		12

		Kediri

		R

		1

		-

		-



		13

		Kudus

		C

		-

		2

		-



		14

		Lamongan

		A

		5

		10

		10



		15

		Lumajang

		N

		1

		-

		-



		15

		Madiun

		T

		-

		2

		1



		17

		Madura

		U

		-

		-

		1



		18

		Malang

		M

		-

		6

		5



		19

		Mojokerto

		

		-

		3

		-



		20

		Ngawi

		

		-

		1

		-



		21

		Pasuruan

		A

		-

		2

		2



		22

		Pati

		L

		-

		2

		1



		23

		Ponorogo

		A

		1

		1

		-



		24

		Probolinggo

		M

		-

		1

		-



		25

		Rembang

		A

		1

		1

		-



		26

		Surabaya

		T

		4

		1

		2



		27

		Tuban

		

		-

		7

		8



		28

		Tulungagung

		

		1

		-

		-



		

		Jumlah

		15

		25

		67

		45





Sumber : Satpol PP Kabupaten Gresik



Data – data yang peneliti cantumkan merupakan data dari Satpol PP yang peneliti jadikan tabel sebagaimana diatas. Dari data tersebut kita dapat mengetahui perkembangan jumlah pelanggaran Perda Antimaksiat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.



III.1.6. Dampak Perda Anti Maksiat

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa sebelum dan setelah ada perda anti maksiat ini telah terjadi banyak pelanggaran tentang minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul. Tapi yang membedakan antara sebelum dan setelah adanya Perda antara lain adalah kewenangan yang lebih kuat dalam rangka pemberantasan oleh instasi terkait khusunya Polres dan Satpol PP. Sebagaimana  yang dinyatakan oleh bapak Bambang mantan Satpol PP bahwa :

“Sebelum ada Perda masih bebas menjual dan minum Mirasm asal tidak sampai rebut dan mengganggu ketertiban umum. Tetapi setelah ada perda tidak ada lagi warung yang menjual miras kecuali yang sembunyu-sembunyi. Dan sebelum ada Perda kalaupun operasi dari Satpol PP sifatnya tidak rutin dan hanya sekedar operasi.(wawancara, 30 desember 2011)”.



Adanya perda memberikan kewenangan yang kebih kuat baik pada Polres maupun Satpol PP baik dalam hal penegakan Perda baik melalui operasi gabungan maupun mandiri, dan operasi incidental maupun terencana dalam memberantas peredaran minuman keras, pelacuran, dan peruatan cabul.

Dampak lain dari adanya Perda anti maksiat ini adalah adanya perasaan takut dari masyarakat ketika melakukan pelanggaran terhadap perda anti maksiat ini, karena telah ada peraturan yang melarangnya dan sebagai konsekuensinya ada sanksi hukum secara langsung, maka juga malu kalau tertangkap karena perbuatan tersebut bertentangan dengan melanggar norma sosial dan agama. Sehingga dengan adanya perda anti maksiat ini dapat mengurangi dan menghilangkan adanya pelanggaran, keadaan kabupaten Gresik menjadi kondusif dan aman dari pelanggaran terhadap pelanggaran peredaran minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul. Sehingga citra kabupaten Gresik sebagai kota Santri juga lebih terpelihara, dan inilah yang menjadi tujuan dari dibuatnya Perda anti maksiat ini.



III.I.7 Hambatan – hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik



a. Hambatan Internal

Hambatan internal yang peneliti maksud disini adalah hambatan - hambatan yang datangnya dari dalam tubuh pemerintah sendiri maupun instasi pemerintahan dalam melaksanakan  dua perda anti maksiat ini. Yang telah peneliti ketahui selama penelitian, berdasarkan wawancara dengan Kantor Sosial, Bagian Hukum, dan Satpol PP, hambatan -  hambatan ini diantaranya adalah :

1. Petugas dari Satpol PP tidak dapat menangkap para pelaku pelanggaran perda antimaksiat tanpa memakai seragam resmi, sementara ketika memakai seragam resmi, maka operasi yang dilakukan sudah diketahui para pelanggar dan mereka sudah terlebih dahulu membubarkan diri dan kabur.

2. Sejak tahun 2007 dan 2008 tidak ada alokasi dana dari Pemda Kabupaten Gresik kepada kantor sosial yang dapat dijadikan sumber dana untuk mengirim para WTS yang tertangkap dan sudah disidangkan untuk dikirim ke panti rehabilitiasi baik di Situbondo maupun Kediri.

3. Para WTS yang dikirim ke panti rehabilitasi yang di Situbondo seringkali dibebaskan oleh Germonya bekerja sama dengan oknum yang ada dipanti rehabilitasi Situbondo.

4. Sanksi hukum yang diberikan hakim kepada para pelanggar perda anti maksiat cenderung kecil dan ringan karena alas an kasihan dan faktor ekonomi, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab para pelanggar perda ini mengulangi perbuatannya lagi bahkan dalam jangka waktu yang tidak lama setelah dia selesai disidangkan.



b. Hambatan Eksternal

Sementara hambatan eksternal yang dimaksud peneliti disini adalah hambatan- hambatan yang datangnya dari lingkungan diluar instasi pemerintahan dan petugas-petugas pelaksana perda yang telah peneliti ketahui selama penelitian, berdasarkan wawancara dengan Kantor Bagian Sosial, Bagian Hukun, dan Satpol PP, hambatan itu diantaranya adalah :

1. Para pelanggar perda anti maksiat setelah adanya perda ini beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan juga memakai para informan baik tukang ojek, preman, maupun oknum aparat dalam mengantisipasi operasi dari petugas baik Polres maupun Satpol PP, sehingga ketika diadakan operasi, terutama dalam operasi gabugan sering kali bocor  terlebih dahulu, dan terkesan kucing-kucingan dengan petugas.

2. Banyak para pelanggar perda antimaksiat terutama para WTS yang berasal dari luar Gresik, bahkan dari luar Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadi hambatan dalam memberikan perlakuan bagi para WTS khusunya untuk mengadakan pemulangan ke daerah asal karena jauh dan untuk mengirim ke panti rehabilitasi karena bukan warga Gresik sendiri.

3. Banyak diantara pelanggar perda antimaksiat ini baik para peminum minuman keras, para hidung belang maupun WTS yang tidak begitu memperdulikan dan takut terhadap resiko perbuatannya, dalam hal kesehatan dirinya walaupun sudah diberi pengertian oleh pihak dinas kesehatan. Sehingga telah banyak juga yang terserang penyakit kelamin, bahkan HIV Aids.

4. Sanksi hukum yang dikenakan kepada para pelanggar tidak membuat mereka jera sehingga banyak para pelanggar yang mengulangi perbuatannya.

5. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tersebar para WTS melakukan pelacuran dan perbuatan cabul.



III.2 Analisa Data

	Penelitian ini akan memaparkan mengenai perbandingan kondisi antara waktu dimana kita dapat melihat efektifitas, efisiensi, dan dampak dari pemberlakuan perda anti maksiat di kabupaten Gresik. Dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Menurut Grindle dan Teori Evaluasi Kebijakan Menurut Anderson serta Teori Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn . 



III.2.1 Historis peredaran minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul dan   lahirnya perda anti maksiat di Kabupaten Gresik



a. Keadaan Peredaran Minuman Keras, Pelacuran, dan Perbuatan Cabul

Sedikit deskripsi sejarah Kabupaten Gresik diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua faktor utama yang berpengaruh besar di Gresik, yang pertama adalah faktor Agama khususnya Agama Islam yang sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat Gresik, sehingga Gresik cenderung agamis yang terkenal dengan sebutan kota santri bahkan semboyannya adalah Gresik Berhias Iman. Faktor kedua adalah faktor perdagangan dan industri. Dua faktor ini banyak mempengaruhi struktur masyarakat Gresik. Ditambah lagi Gresik sebagai bagian jalur Pantura yang merupakan jalur sentral transportasi darat.

Kita sedikit mengerucutkan dari dua faktor tadi bahwa faktor agama terutama Islam karena memang mayoritas penduduk Gresik beragama Islam menjadi faktor kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat karena merupakan norma yang dipegang kuat oleh masyarakat. Dan faktor ini bisa dikatakan sebagai faktor penghambat terjadinya pelanggaran-pelanggaran masalah minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul. Sementara faktor industrialisasi dan perdagangan secara tidak langsung menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran masalah minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul.

Peneliti mengatakan demikian karena dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa minuman keras yang terkena razia bukan hanya yang diminum oleh para pelanggar saja tapi banyak diantaranya yang sekedar transit untuk menuju ke luar pulau atau daerah lain. Begitu juga para pelanggar masalah pelacuran dan perbuatan cabul diantaranya adalah kalangan sopir truk pengangkut barang dari pelabuhan Gresik. Begitu juga kesenjangan sosial yang tejadi dikalangan masyarakat Gresik menjadi penyebab munculnya WTS, dalam arti banyak diantara para WTS yang melakukan pelacuran dan perbuatan cabul dengan alasan keterbatasan ekonomi.

Penanganan minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul sebelum adanya perda anti maksiat masih berdasarkan pada KUHP dan mengenai ketertiban umum, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan di Polres Gresik, bersama Bapak Asep bagian opersional, bapak Gunawan bagian Bina Mitra, dan Bapak Nur Hasan bagian Samapta bahwa Polres melakukan penanganan dan pemberantasan berdasarkan KUHP, dalam Moeljanto (1990:215) pada Buku Ketiga tentang Pelarangan, Bab I tentang pelanggaran keamanan umu bagi orang atau barang dan kesehatan umum, pasal 492ayat , dan Moeljanto (1990:228-229) Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan pasal 536 ayat 1 berbunyi : Barang siapa terang keadaan mabuk berada dijalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah. Pasal 537 berbunyi : Tentang jual arak, tuak dan seterusnya.

Interview dengan bapak Bambang Mantan Pegawai Satpol PP tahun 2001-2002 menyatakan bahwa kondisi sebelum ada Perda, masyarakat Gresik masih banyak dan bebas menjual Miras, dan operasi yang dilakukan pihak yang berwenang juga masih belum maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Soetrisno kantor sosial, Ibu Siska dan bapak Widodo Satpol PP, sebelum ada perda, masyarakat juga berani menyewakan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat pelacuran. Hal seperti ini banyak terjadi dibeberapa wilayah kabupaten Gresik, seperti di Betiring, Samelak, Kedamen, Banjar Sari, Cerme. Walaupun WTS mayoritas berasal dari daerah luar Gresik sepereti dari Lamongan, Malang, Tuban, dll. (wawancara 24,26,28 November 2011 dan data rekapitulasi Satpol PP tahun 2005-2008).

Hal-hal diatas terjadi karena belum ada perda yang secara khusus mengatur mengenai masalah minuman kerasm pelacuran dan perbuatan cabul, walaupun secara nasional telah ada yang melarang masalah tersebut, tetapi ketika didaerah belum ada Perda yang menjadi turunan dari perundangan tersebut, maka belum bisa terimplementasikan di daerah. sehingga peran aparat yang berwenang belum bisa maksimal. Yang menjadi konsekuensi dari hal ini adalah masyarakat masih bebas mejual miras, pelacuran, dam perbuatan cabul pun masih banyak terjadi di masyarakat.



b) 	Lahirnya Kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik.

Kawasan Gresik sebelum adanya Perda yang mengatur masalah Minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul banyak kejadian mengenai Peredaran Minuman Keras dan Pelacuran. Bahkan minuman keras yang banyak beredar adalah jenis tradisional seperti arak dan tuak, disamping minuman keras dari pabrik. Bahkan seringkali Gresik menjadi transit dariminuman keras yang akan dibawa keluar pulau melalui pelabuhan, maupun yang hanya melewati Gresik untuk dibawa ke daerah lain.	

Begitu juga mengenai pelacuran dan perbuatan cabul, banyak masyarakat yang berani menyewakan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat pelacuran, diantaranya seperti di daerah Betiring, Samaleak, Kedamean, Banjar Sari, Cerme. Dan banyak para WTS yang mangkal dibeberapa tempat .

Banyaknya masalah minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul di Gresik dari hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa hal ini dikarenakan oleh Gresik menjadi jalur strategis transportasi dari berbagai daerah, karena merupakan jalur pantura, dan dikarenakan juga adanya Pelabuhan Gresik yang menjadi tempat pengiriman barang keluar pulau, dan tempat mangkal truk-truk pengangkut barang yang sering kali sopir truk ini yang minum minuman keras dan melakukan perbuatan cabul.

Terjadinya banyak pelanggaran mengenai minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul ini telah menjadi isu publik di Kabupaten Gresik sebagai masyarakat yang agamis dan dikenal sebagai Kota Santri, sehingga dianggap telah memenuhi syarat untuk menjadi isu dan ditetapkan sebagai agenda. Walaupun bisa dikatakan bahwa perumusan kebijakan Perda Anti Maksiat lebih pada penggunaan metode elit-massa, tapi didalamnya terdapat pelibatan publik dalam proses perumusannya.

Pembuatan Perda Anti Maksiat belum melalui proses pembuatan naskah akademik karena pada saat Perda ini ditetapkan belum ada peraturan perundangan yang mewajibkan adanya naskah akademik dalam pembuatan Perda. Dan efek positif dari adanya Perda Anti Maksiat menjadikan aparat yang berwenang khususnya Satpol PP dan Polres semakin kuat perannya dalam menangani masalah minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul, tapi berbeda dengan kantor sosial dimana sejak sebelum ada Perda, sama sekali tidak menangani minuman keras adalah Kepolisian dan Satpol PP yang dulu sebelum diberlakukannya otonomi daerah masih bernama bagian Ketertiban.

Bisa dikatakan bahwa secara struktur sosial masyarakat mendukung adanya Perda Anti Maksiat ini, karena masyarakat mayoritas beragama Islam, dan masih teguh memegang nilai-nilai agama. Hal ini ditandai dengan sedikitnya arena hiburan di Kabupaten Gresik bahkan Gedung Bioskop saja cenderung tidak ada, begitu juga Hotel berbintang hanya satu yaitu Hotel Saptanawa, mall hanya Ramayana. Dan pondok pesantren banyak tersebar di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Gresik.

Struktur birokratpun mendukung lahirnya Perda Anti Maksiat ini, hal ini bisa terlihat dari inisiatif DPRD (sebagai badan Legislatif) dan Bagian Hukum (sebagai badan Eksekutif) yang sama-sama mempunyai inisiatif untuk membuat Perda Anti Maksiat. Proporsisi anggota Dewan yang ada di DPRD Kabupaten Gresik mayoritas adalah PKB, PPP, PAN, Golkar dan PDIP, yang ternyata juga mendukung lahirnya Perda Anti Maksiat, begitu juga Bupati Gresik pada saat itu yaitu Bapak Robach Maksum yang menjabat sebagai Bupati Gresik selama dua periode dulunya adalah guru madrasah.



c.) Implementasi Kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik.

Menurut Grindle faktor konteks dalam implementasi kebijakan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat

Proses implementasi suatu kebijakan pada dasarnya banyak melibatkan aktor-aktor seperti perencanaan di tingkat nasional, regional, politisi lokal, kelompok sasaran, elit ekonomi dan sebagainya yang mempunyai kepentingan dan mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.



2. Institusi dan karakteristik rejim

Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa kebijakan publik adalah kegiatan kelembagaan (institusional), yang berarti kebijakan publik ditetapkan dan dilaksanakan oleh lembaga/ instansi-instansi pemerintahan. Dengan demikian maka tanggung jawab juga ada di pemerintahan sebagai lembaga. Dalam konteks implementasi kebijakan, pendekatan ini bisa digunakan untuk menerangkan keadaan instansi-instansi yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan dan masalah koordinasi diantara mereka. Pernyataan ini akan terkait dengan siapa yang secara formal diberi wewenang melaksanakan kebijakan dan siapa yang secara formal diberi wewenang melaksanakan kebijakan dan siapa yang secara informal lebih berkuasa.



3. Tingkat kepatuhan pelaksana

Implemetasi sebagai proses sangat dipengaruhi oleh derajat kepatuhan terhadap isi kebijakan dan tujuan/sasarannya. Terutama kepatuhan dari institusi pemerintahan sebagai pelaksana, aktor-aktor lain yang terlibat, baru kemudian masyarakat. Implementasi sebagai sebuah konsep seharusnya dipahami secara benar sebagai berikut : (i). proses implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah kebijakan ditetapkan), yang terdiri dari hasil pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program/kebijakan menjadi kenyataan dan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. (ii). Proses implementasi kebijakan dalam kenyataan empiric dapat berhasil, kurang berhasil atau gagal sama sekali, karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlibat berbagai unsure, yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Pengaruh ini bisa berasal dari kondisi lingkungan seperti social, ekonomi, budaya dan politik. (iii). Pelaksanaan kebijakan bisa melibatkan kelompok pembuat kebijakan, kelompok pelaksana dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran/tujuan kebijakan. 

Dalam implementasi kebijakan Perda Anti Maksiat ini masing-masing aktor sudah melaksanakan peranannya masing-masing yang memiliki tujuan bersama yaitu untuk melindungi image Kabupaten sebagai Kota Berhias Iman dan Kota Santri, adapun penjelasan pendukung lainnya adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan Upaya Preventif Pelanggaran Perda

Upaya preventif terhadap pelanggaran masalah minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul sendiri adalah dengan diberlakukannya Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik yaitu Perda No.7 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul Jo. Perda No 22 tahun 2004, dan Perda No 15 tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras Jo. Perda No 19 tahun 2004.

Berdasarkan wawancara di Polres Gresik diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polres adalah melalui Bagian Bina Mitra dengan cara penyuluhan ke desa dan kecamatan, juga melalui akselerasi POLMAS atau Polisi Masyarakat yang terdiri dari para cendekia, LSM, dan tokoh masyarakat. Upaya lainnya adalah selalu melakukan patrol yang terjadwal ditempat-tempat mangkal para WTS dan peminum. Bentuk sosialisasi dan upaya preventif yang disebutkan ini adalah usaha yang dilakukan Polres karena mereka juga memiliki tugas dan kewenangan untuk itu.

Sementara Satpol PP sebagai penanggung jawab inti dari pelaksanaan Perda juga melakukan upaya preventif dan sosialisasi terhadap pelanggaran Perda Anti Maksiat ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Widodo, Kabag.Operasi bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Satpol PP adalah melalui penyuluhan pada Kasitrantib, Sosialisasi lewat spanduk, Sosialisasi sebelum dan sesudah penangkapan, Pembinaan setelah tertangkap, Sosialisasi melalui situs Pemkab, Sosialisasi melalui radio dan Sosialisasi melalui dakwah-dakwah ceramah di masjid.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP diatas sebagai wujud pelaksana dan penegak Perda. Sosialisasi dilaksanakan tidak hanya pada oknum yang terbukti melanggar Perda saja, akan tetapi pada seluruh elemen masyarakat sehingga diharapkan mereka lebih paham dan tidak melakukan pelanggaran Perda Anti Maksiat. Dari berbagai upaya preventif dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polres dan Satpol PP sebagai pihak yang berwenang pada masalah ini, maka peneliti merasa bahwa telah cukup usaha yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, sehingga diharapkan masyarakat Gresik maupun masyaraka dari luar Gresik yang masuk maupun melewati Gresik telah mengetahui tentang adanya Perda Anti Maksiat yang melarang peredaran minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul di Kabupaten Gresik, sehingga siapapun yang melanggar dan selama dia berada dalam kawasan Kabupaten Gresik, maka dia akan dikenakan sanksi hukum sesuai Perda yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ciri Kebijakan Publik, karena Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik ini memang sudah menjadi Kebijakan Publik yaitu yang mempunyai ciri diantaranya adalah : i). Mengenai langsung atau tidak langsung semua anggota masyarakat di wilayah kekuasaannya (ii). Mengikat semua anggota masyarakat di wilayah tertentu Suryaningrat (1989:20).



b. Peran Instansi Terkait 

Deskripsi mengenai instansi-instansi yang terkait dengan Perda Anti maksiat ini telah dijelaskan diatas, dan dari deskripsi mengenai situs-situs penelitian tersebut memberikan penjelasan pada kita mengenai bagaimana proses pembuatan Perda sampai pada proses pelaksanaan Perda Anti Maksiat ini oleh instansi yang berwenang hingga saat ini. Diantaranya ada yang berperan dalam Pembuatan Perda, dan ada beberapa instansi sebagai pelaksana Perda Anti Maksiat ini. Analisa dari masing-masing situs penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD

DPRD dalam hal pembuatan Perda Anti Maksiat ini, menurut peneliti telah berperan dengan baik, karena telah memiliki inisiatif untuk membuat Perda. DPRD tidak hanya sekedar pasif dan hanya menyetujui Raperda yang diajukan Eksekutif saja, tetapi juga memiliki usulan dan berperan secara aktif dalam pembuatan Perda Anti Maksiat ini.

Peran DPRD terkait dengan Perda Anti Maksiat ini adalah pada tahap proses pembuatan Perda, dimana peran DPRD adalah sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan dan mengesahkan Perda bersama pemerintah, yang berkaitan dengan Perda Anti Maksiat ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Arsadi, mantan Kabag.Hukum bahwa DPRD pada saat itu mempunyai inisiatif untuk membuat Perda Anti Maksiat ini, dan juga mengajukan draff Raperda untuk dibahas bersama Pemerintah.

Peran lain dari DPRD secara kewenangannya adalah dalam rangka mengawasi berjalanya Perda, sebagaimana amanat dari konstitusi, yaitu dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam bagian kelima tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paragraf ketiga, tentang Tugas dan wewenang : i). Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. ii). Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama Kepala Daerah. iii). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2004 ini, maka DPRD dalam hal Perda Anti Maksiat ini, memiliki tiga peran diatas. Dan peran DPRD tersebut ada peran sebelum adanya Perda, yaitu peran untuk membentuk Perda, dan membahas serta menyetujui rancangan Perda. Kemudian peran yang kedua adalah peran setelah adanya Perda, yaitu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Maka saat ini peran yang harus dijalankan oleh DPRD adalah dalam hal pengawasan pelaksanaan Perda, sehingga dapat berjalan dengan baik, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan bahkan bukan hanya pengawasan, menurut peneliti DPRD juga perlu mengadakan evaluasi terhadap Perda Anti Maksiat ini, sehinggan ada penilaian dan untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan kedepannya apakah perlu dipertahankan, diperbaiki, ditambah dengan kebijakan yang serupa.



2. Bagian Hukum

Bagian hukum sebagai perwakilan eksekutif dalam hal perumusan dan pembuatan kebijakann. Bagian Hukum secara umum berperan untuk membuat Raperda, dan mengadakan pengkajian terhadap Raperda maupun Perda, apakah bertentangan dengan peraturan diatasnya atau tidak.

Bagian Hukum dalam hal Perda Anti Maksiat merupakan lembaga yang mempunyai inisiatif membuat draft Raperda yang kemudian dibahas bersama DPRD. Pada saat Perda ini dibuat tidak dilampiri dengan naskah akademik, karena belum ada aturan perundangan yang mengharuskan untuk membuat naskah akademik, sehingga naskah akademik baru ada pada tahun 2004, Landasan hukum untuk membuat naskah akademik adalah UU No 10 tahun 2004, dan UU No 32 tahun 2004.

Dalam hal ini bagian Hukum telah menjalankan perannya sebelum pemberlakuan Perda. Sementara dalam hal pengkajian, hal ini juga dilakukan oleh bagian Hukum terhadap Perda Anti Maksiat yang telah berjalan, sehingga pada tahun 2004 terjadi revisi terhadap dua Perda Anti Maksiat, sebagaimana yan dinyatakan oleh IbuSuhatriyah bagian Hukum yaitu :

Perda No 7 tahun 2002 direvisi menjadi Perda No 22 tahun 2004 dan Perda No 15 tahun 2002 direvisi menjadi Perda No 19 tahun 2004, dikarenakan sanksi dari dua Perda ini bertentangan dengan Peraturan yang ada di atasnya, yaitu bertentangan dengan KUHP.

Terjadinya revisi dua Perda Anti Maksiat ini menunjukkan peran Bagian Hukum dalam hal pengkajian Perda yang telah diberlakukan, walaupun secara waktu sudah cukup berjalan yaitu sekitar dua tahun berjalan baru kemudian diadakan revisi. Namun demikian hal ini telah menunjukkan peran bagian Hukum yang dapat mempermudah kinerja Satpol PP dan Pengadilan dalam menerapkan dua Perda Anti Maksiat ini, sebagaimana yang tercantum dalam lembaran daerah kabupaten Gresik tentang Penjelasan Umum Perda No 19 dan No 22 tahun 2004 dinyatakan bahwa :

“Bahwa perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 7 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul khususnya yang mengatur tentang ancaman pidananya antara 1(satu) sampai 6(enam) bulan, dipandang sangat bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam Undang-undang  Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga sangat menyulitkan bagi Hakim untuk menjatuhkan vonis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah, karena berdasarkan ketentuan pasal 205 sampai 210 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Ancaman pidana bagi pelanggaran tidak lebih dari 3(tiga) bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Polisi Pamong Praja sebagai Instansi Pelaksana Penegakkan Peraturan Daerah perlu merubah ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 tahun 2002 tentang Pelanggaran Pelacuran dan Perbuatan Cabul”.

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik, 2004 : 252)

Dengan adanya revisi Perda Anti Maksiat ini diharapkan lebih memudahkan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, dan juga memudahkan Hakim dalam memutuskan sanksi hukumnya sehingga pelaksanaan Perda Anti Maksiat ini dapat berjalan lancer dan sesuai dengan konstitusi yang berada diatasnya, yaitu KUHP dan Berita Acara Pidana.





3. Polres

Kepolisian sebagai instansi yang juga mempunyai kewenangan untuk memberantas Pelacuran dan Perbuatan Cabul serta Peredaran Minuman Keras. Polres mempunyai kewenangan untuk melakukan operasi secara mandiri, karena mereka bekerja berdasarkan KUHP, dan instruksi langsung dari atasan dijajaran Kepolisian. Tapi juga biasanya bekerjasama dengan pihak Satpol PP dalam melakukan operasi gabungan.

Setelah adanya Perda Anti Maksiat, dasar hukum Polres dalam mengadakan operasi lebih kuat, dikarenakan ada dasar hukum di daerah yang menguatkan aturan dalam KUHP dan instruksi langsung dari pimpinan Polisi. Bahkan setelah diberlakukannya Perda Anti Maksiat ini, Polres tetap dapat melaksanakan operasi secara mandiri, tapi juga dapat bekerjasama dengan pihak Satpol PP, hal ini sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Bapak Asep Bagian Operasional, Bapak Gunawan bagian Bina Mitra dan Bapak Nur Hasan bagian Samapta, bahwa :

Setalah ada Perda Anti Maksiat ini, Polres Gresik secara berkala melaksanakan razia para WTS dan Waria ditempat-tempat mangkal mereka, selanjutnya di Tipiringkan (Tindak Pidana Ringan). Untuk minuman keras telah melaksanakan operasi multi sasaran yang sasaran utamanya adalah miras atau minuman memabukkan sejenisnya. Polres juga biasa melakukan operasi sendiri, karena bergerak berdasarkan KUHP dan instruksi atasan, terutama ketika Bapak Anang menjabat sebagai Kapolwil sering ada instruksi khusus untuk memberantas miras.

Polres telah berperan dalam hal pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Cabul serta Peredaran Minuman Keras sejak sebelum adanya Perda Anti Maksiat, dan setelah ada Perda justru pijakan hukum polres semakin besar. Yang peneliti rasa masih kurang mengenai kinerja Polres adalah kerja sama yang lebih intensif antara Polres dan pihak Satpol PP, bahkan lebih terkesan jalan sendiri-sendiri. Padahal ketika dua instansi ini bekerjasama lebih intensif, maka upaya pemberantasan Pelacuran, Perbuatan Cabul dan Peredaran Minuman Keras akan lebih optimal. Hal ini dapat kita lihat ketika pemusnahan barang bukti minuman keras yang berdasar pada Telegram Kapolda Jatim No.Pol : T/223/VI/2008/Humas tanggal 18 Juni 2008, tentang perintah pelaksanaan pemusnahan Barang Bukti Miras/Narkoba secara serentak di jajaran Polda Jatim tanggal 26 Juni 2008. Polres Gresik mampu menyita miras dengan angka yang cukup besar, yaitu 82.994 botol dengan berbagai macam jenis dan merk nya dalam jangka waktu yang kurang dari satu tahun, yaitu periode Oktober 2007 sampai Juni 2008, prestasi ini akan dapat lebih maksimal lagi apabila dari pihak Polres bersedia bekerja sama dengan Satpol PP dengan lebih intensif.





4. Kantor Sosial

Kantor sosial merupakan instansi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan terapi atau perlakuan kepada para pelanggar Perda yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan social, termasuk didalamnya adalah bagi para WTS. Tetapi Kantor Sosial kurang memiliki peran dalam permasalahan minuman keras.

Kantor Sosial hanya memiliki peran dalam memberikan terapi terhadap para WTS yang terjaring razia, sementara untuk minuman keras, Kantor Sosial hanya memiliki peran sekedar penyuluhan saja.	

Ada perbedaan cukup signifikan mengenai peran Kantor Sosial antara sebelum dengan setelah ada Perda Anti Maksiat. Perubahan peran Kantor Sosial yang dulunya sebagai koordinator dan sekarang menjadi lebih pasif hanya menerima dan memberikan terapi pada para WTS yang tertangkap yang tertangkap, hal ini dikarenakan setelah pemberlakuan otonomi daerah maka yang menjadi penegak Perda adalah Satpol PP.

Peran Kantor Sosial yang tidak berubah baik sebelum dan setelah adanya Perd Anti Maksiat adalah : Sebelum tahun 2007 dan 2008, peran Kantor Sosial yaitu : i). Mendata WTS yang terjaring razia. ii). Memberikan pembinaan dan motivasi selama 1-2 hari yang ditempatkan di kantor LBK (Lembaga Bina Karya). iii). Pengiriman WTS yang masih dalam usia produktif ke Panti Rehabilitasi, biasanya ke Kediri dan Situbondo selama enam bulan.

Setelah tahun 2007 dan 2008 peran Kantor Sosial ada yang berkurang, tapi pada tahun 2009 mengajukan anggaran sehingga dapat mengembalikan peran yang berkurang serta menambahkan program-program baru diantaranya : i). Pemulangan WTS ketempat asal, terutama bagi yang berasal di luar Gresik ii). Pengiriman ke panti rehabilitasi, terutama bagi WTS asal Gresik dan yang berusia produktif selama enam bulan. 

Kantor Sosial memegang peran yang sangat penting dalam memberikan terapi bagi para WTS, yaitu dalam hal memberi motivasi dan pembinaan, kemudian memulangkan para WTS ke daerah asalnya yang hal ini akan mampu memberikan efek jera dan malu bagi para WTS yang tertangkap dan kemudian dipulangkan ke daerah asalnya, karena dia diketahui oleh keluarga dan masyarakay sekitarnya bahwa dia berprofesi sebagai WTS, sehingga dengan adanya program ini diharapkan para WTS tidak kembali melakukan perbuatannya (pelanggaran).

Begitu juga dengan program pengiriman para WTS ke Panti Rehabilitasi, selain memberikan efek jera karena lamanya enam bulan, program ini juga mampu memberikan bekal keahlian kerja bagi para WTS, sehingga setelah keluar dari panti rehabilitasi, mereka mampu bekerja dan tidak kembali melakukan pelacuran dan perbuatan cabul. Hal ini dikarenakan sebagian besar wanita melakukan profesi sebagai WTS adalah dengan alasan keterdesakan ekonomi.



5. Satpol PP

Satpol PP sebagai instansi pengawal dan pelaksana Perda, dimana didalamnya termasuk Perda Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul dan Perda Larangan Peredaran Minuman Keras. Satpol PP yang menjadi leading sector dari penerapan Perda ini, karena sesuai dengan fungsinya sebagai penegak Perda. Peran Satpol PP adalah dalam hal operasi, penertiban pendataan para pelanggar dan memasukkan berkas-berkasnya ke Pengadilan.

Peran Satpol PP sebelum dan sesudah ada Perda cenderung sama, walaupun sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah nama Satpol PP masih Bagian Ketertiban, namun secara tugas cenderung sama, yaitu juga melakukan operasi terhadap WTS dan minuman keras. Sebelum adanya Perda, kalaupun ada operasi dari Satpol PP sifatnya tidak rutin, dan hanya sekedar operasi.

Deskripsi diatas merupakan peran Satpol PP sebelum ada Perda Anti Maksiat, Operasi dan razia yang dilakukan Satpol PP lebih pada sekedar momentum saja, dan belum terlalu ketat. Dan setelah ada Perda, kewenangan Satpol PP dalam mengawal Perda semakin kuat. Tugas Satpol PP adalah menangkap, membuat BAP dan menyidangkan para pelanggar Perda ke Pengadilan. Ketika sidah diserahkan pada Pengadilan, maka sanksi yang dikenakan dapat berupa denda maupun hukum kurungan.

Peran Satpol PP tidak hanya sekedar menangkap para pelanggar Perda, tetapi juga berperan dalam sosialisasi Perda, melalui penyuluhan terhadap masyarakat berupa sosialisasi lewat spanduk, sosialisasi sebelum dan sesudah penangkapan, pembinaan setelah penangkapan, sosialisasi melalui situs Pemkab, maupun sosialisasi-sosialisasi melalui media lainnya.

Peran Satpol PP yang peneliti ketahui selama proses penelitian sudah cukup baik, karena Satpol PP telah berperan secara aktif dalam rangka Penegakan Perda Anti Maksiat. Akan tetapi seperti yang penelitisebutkan dalam hambatan internal pelaksanaan Perda Anti Maksiat ini bahwa sering terjadi aksi kucing-kucingan antara pihak Satpol PP dengan para pelanggar Perda Anti Maksiat ini ketika akan diadakan operasi yang diadakan oleh Satpol PP sudah bocor terlebih dahulu. Sehingga dari sini perlu bagi Satpol PP untuk menemukan strategi yang lebih handal sehingga hal tersebut dapat dicarikan solusinya, karena tempat yang dijadikan sebagai tempat mangkal dan operasi WTS cenderung sudah diketahui dan tempatnya sama.

d.) Pelanggaran Terhadap Perda Anti Maksiat

	Sebelum adanya Perda telah banyak terdapat pelanggaran terhadap minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul, Peneliti menganggap hal ini sebagai pelanggaran karena dalam KUHP telah memuat tentang pelarangan mengenai hal-hal tersebut. Banyaknya pelanggaran minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul di berbagai wilayah di kawasan Gresik menjadi alasan mengapa kemudian dibuat Perda yang mengatur masalah tersebut.

Selain karena banyaknya pelanggaran, alasan lain yang melatarbelakangi pembuatan Perda Anti Maksiat ini diantaranya adalah iklim agamis yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Gresik, dan Gresik sebagai Kota Santri yang peka dengan pelanggaran terhadap norma agama sehingga pembuatan Perda Anti Maksiat ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, badan eksekutif maupun badan legislatif. Sehingga dalam proses pembahasan di DPRD tidak diwarnai dengan Pro-kontra, karena yang mempunyai inisiatif dan yang mengajukan Raperda Anti Maksiat ini juga berasal dari DPRD.

	Pelanggaran terhadap minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul sebelum ada Perda Anti Maksiat tidak dapat ditindak dengan tegas karena tidak ada payung hukum yang secara khusus terutama di Gresik yang mengatur mengenai permasalahan tersebut, sehingga kalaupun ada yang melanggar, maka masih dikenakan dengan peraturan yang berlaku secara nasional atau dengan peraturan yang berkorelasi dengan minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul, seperti tentang Ketertiban.

	Data pelanggaran sebelum tahun 2005 tidak peneliti dapat karena tidak ada instansi yang mendokumentasikannya secara baik, data yang peneliti dapat dari Satpol PP adalah data pelanggaran minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul tahun 2005 keatas. Tetapi dari berbagai wawancara yang dilakukan, maka dapat kita simpulkan bahwa sebelum adanya Perda Anti Maksiat telah banyak terjadi pelanggaran mengenai hal-hal tersebut, walaupun tidak ada data secara kuantitatifnya, sehingga hal inilah yang juga turut melatar belakangi lahirnya Perda Anti Maksiat.

	Data pelanggaran sejak tahun 2005 sampai pada tahun 2008 yang peneliti dapatkan dari Satpol PP yang peneliti sajikan akan menjadi bahan analisa mengenai perkembangan pelanggaran minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul. Dan dari data tersebut dapat kita jadikan pedoman penilaian terhadap penerapan dua Perda Anti Maksiat ini. Dari jumlah pelanggaran minuman keras, perbuatan cabul dan pelacuran selama tahun 2005-2008 apabila kita ringkas dalam tabel, maka kita akan mendapatkan data bahwa :

Tabel 3.5

Ringkasan Pelanggaran Perda Anti Maksiat (minuman keras, pelacuran dan pencabulan)

		Tahun

		PSK

		Miras



		2005

		15

		19



		2006

		32

		9



		2007

		60

		4



		2008

		47

		3





   		Sumber : Satpol PP Kabupaten Gresik	

Data Ringkasan Pelanggaran diatas menunjukkan pada kita bahwa sampai setelah adanya Perda Anti Maksiat masih tetap banyak terjadi pelanggaran, jika kita lihat para pelanggar Perda minuman keras cenderung turun, dan para pelaku minuman keras yang tertangkap mayoritas adalah masyarakat Gresik sendiri. Tapi jika melihat hasil operasi Polres periode Oktober 2007 sampai Juni 2008 dimana mendapatkan sejumlah 82.994 buah botol Miras dengan berbagai jenis dan merk. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak terdapat peredaran minuman keras dalam jumlah yang besar di Kabupaten Gresik.

	Sementara pelaku pelacuran dan perbuatan cabul cenderung meningkat tiap tahunnya, Bahkan kenaikannya mncapai 100% dan baru ada penurunan pada tahun 2008, itupun terjadi karena data yang peneliti dapat hanya merupakan hasil operasi Satpol PP sampai bulan Juli saja. Jadi kemungkinan besar apabila data yang didapat sampai Desember, bisa jadi jumlah kenaikannya bisa mencapai dua kali lipatnya. Hal ini dikarenaka bulan Juli adalah bulan pertengahan tahun, sehingga bisa dijadikan pedoman setengah dari akumulatif satu tahun tersebut.

	Jika kita melihat tabel jumlah sidang para pelanggar yang tertangkap ulang untuk pelanggar minuman keras hanya terjadi satu kali pada satu orang, yaitu pada tahun 2005, sementara jika kita melihat pada pelanggar pelacuran dan perbuatan cabul, maka kita akan mendapatkan data bahwa ada yang sampai tertangkap dua, tiga, empat hingga tujuh kali.

	Fenomena para pelanggar yang tertangkap ulang ini diantaranya menurut analisa peneliti disebabkan oleh tidak adanya efek jera dari sanksi hukum yang dikenakan pada para pelanggar terutama untuk para PSK, karena untuk pelanggaran minuman keras mayoritas hukuman/sanksi yang dikenakan berupa kurungan dan hukuman ini lebih membuat jera, daripada sanksi hukum yang dikenakan pada para PSK karena kita lihat dari data hasil siding yang diperoleh untuk PSK mayoritas hanya berupa denda berkisar antara Rp 20.000 sampai dengan maksimal Rp 300.000 dari ancaman yang terdapat dalam Perda maksimal denda adalah Rp 5.000.000. hal inilah yang membuat para PSK banyak mengulangi perbuatannya, dan asumsi lain dari peneliti adalah karena belum disediakannya alternative pekerjaan lain bagi para PSK, sehingga pengiriman PSK ke Panti rehabilitasi menurut peneliti merupakan alternatif solusi yang dapat dipilih terutama bagi para PSK yang berasal dari daerah Gresik sendiri.

	Sementara para PSK yang berasal dari daerah luar Gresik, dan jumlahnya menempati jumlah yang lebih besar daripada PSK yang berasal dari daerah Gresik sendiri, maka menurut peneliti pada PSK yang berasal dari daerah luar Gresik dapat dikenakan sanksi hukum yang berat dan dipulangkan ke asal daerahnya bekerjasama dengan Pemerintah daerah asal mereka.



E. Dampak/ Evaluasi Perda Anti Maksiat

Dampak kebijakan publik itu mempunyai beberapa macam dimensi, seperti yang disampaikan oleh Anderson dalam Islamy (2002:115-116) bahwa dimensi-dimensi dampak kebijakan publik itu diantaranya adalah: i). Dampak kebijakan yang diharapkan atau yang tidak diharapkan, baik pada permasalahannya, maupun pada masyarakat, (ii). Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut, (iii). Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau yang akan datang, (iv). Dampak kebijakan terhadap biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Aktivitas evaluasi kebijakan apabila dititikberatkan pada kemauan yang kuat  untuk mengetahui hasil dari kebijakan yang telah dilaksanakan maka akan selalu berhubungan dengan dampak kebijakan. Dimana dampak kebijakan merupakan salah satu indikator yang penting untuk menentukan apakah program telah mencapai suatu tujuan atau target yang telah ditetapkan atau belum. Wibawa 1994:29).

	Tujuan evaluasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui dampak dari kebijakan publik atau policy outcomes itu sendiri, bukan hanya hasil atau policy outputs dari sebuah kebijakan publik. Maka perlu dijelaskan bahwa hasil kebijakan berbeda dengan dampak kebijakan. Hasil kebijakan adalah hal apa saja yang telah dihasilkan dari adanya sebuah kebijakan publik, sedangkan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya sebuah kebijakan publik Islamy 2002:114-115).

	Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa dampak dari Kebijakan Perda Anti Maksiat ini adalah memberikan kewenangan yang lebih kuat baik pada Polres maupun Satpol PP dalam hal penegakkan Perda melalui operasi gabungan maupun mandiri, dan operasi insidentil maupun terencana dalam memberantas Peredaran minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul di Kabupaten Gresik.

	Dampak lain dari adanya Perda Anti Maksiat ini adalah adanya perasaan takut masyarakat ketika melakukan pelanggaran terhadap Perda Anti Maksiat ini, karena telah ada peraturan yang melarangnya dan sebagai konsekwensinya ada sanksi hukum yang akan dikenakan pada pelanggarnya. Selain takut terkena sanksi hukum secara langsung, maka akan terkena sanksi moril jika tertangkap karena perbuatan tersebut bertentangan dan melanggar norma sosial dan agama. Dampak lain adalah adanya kesadaran dari masyarakat untuk ikut menjaga lingkungannya dari pelanggaran minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul. Sehingga dengan adanya Perda Anti Maksiat ini dapat mengurangi dan meminimalisir adanya pelanggaran. Yang secara langsung akan berdampak pada citra Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri dan Gresik Berhias Iman lebih terjaga dan terpelihara, karena pada dasarnya hal inilah yang menjadi tujuan dari dibuatnya Perda Anti Maksiat ini.

	Dampak yang ditimbulkan dari adanya Perda Anti Maksiat ini diharapkan berupa dampak yang positif, tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu juga masih ditemukan adanya dampak negatif, yaitu para pelaku pelanggaran melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan seringkali terjadi kucing-kucingan dengan petugas ketika ada operasi. Begitu juga dampak laiinya adalah pemanfaatan informan oleh para WTS dan Germo untuk mencegah tertangkap dari para petugas dengan cara pemberian informasi dari informan ketika ada operasi dari petugas.

	Sehingga dari dampak negatif tersebut diharapkan adanya inovasi dari para petugas, yang nantinya tidak kalah pintar dari pada informan, WTS dan Germonya. Apalagi tempat mangkal dan beroperasinya para WTS sudah diketahui dan cenderung hanya di tempat yang sama saja walaupun ada juga tempat lain selain yang sudah biasa itu.



III.2.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perda Anti Maksiat di Kabupaten  Gresik.



a) Hambatan Internal

Hambatan internal yang dimaksud peneliti disini adalah hambatan-hambatan yang datangnya dari dalam tubuh pemerintah daerah sendiri maupun instansi pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan dua Perda Anti Maksiat ini. Analisa dari hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah :

1) Petugas dari Satpol PP tidak dapat menangkap para pelaku pelanggaran Perda Anti Maksiat tanpa memakai seragam resmi

Hal ini menjadi suatu kelemahan dari aparat yang berwenang karena ketika harus memakai pakaian dinas baru boleh menangkap para pelanggar, maka resikonya adalah operasi yang akan dilakukan petugas akan terlebih dahulu diketahui oleh pelanggar Perda Anti Maksiat ini. Maka yang bisa menjadi solusi dari hal ini adalah adanya inovasi dari petugas dalam melaksanakan operasi atau razia karena waktu, dan dimana tempat mangkal terutama para PSK sudah diketahui oleh petugas.



2) Sejak tahun 2007 dan 2008 tidak ada alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik kepada Kantor Sosial untuk mengurusi tindak lanjut para pelanggar Perda Anti Maksiat.

Menurut hasil beberapa wawancara yang peneliti lakukan, maka diketahui bahwa tidak adanya dana untuk Kantor Sosial ini bukan karena pengalihan bentuk terapi bagi para PSK menjadi hanya disidangkan saja tapi bisa jadi tidak adanya dana ini disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gresik, tapi bisa juga karena kurang aktif dan kreatifnya Kantor Sosial dalam hal pemebrian terapi pada para pelanggar Perda, karena diketahui terkadang Kantor Sosial untuk memberikan penyuluhan dan motivasi pada para pelanggar yang sudah tertangkap oleh Satpol PP diserahkan kembali pada Satpol PP.

Sehingga inovasi program kerja dan keaktifan Kantor Sosial untuk meminta alokasi dan Pemerintah Kabupaten menjadi solusi dari hal ini, terlebih apabila ketika melihat urgensi dari terapi Kantor Sosial pada para PSK dalam hal pengiriman ke panti rehabilitasi.

3) Para WTS yang dikirim ke Panti Rehabilitasi di Situbondo seringkali dibebaskan oleh Germonya bekerja sama dengan oknum yang ada di Panti Rehabilitasi tersebut.

Panti Rehabilitasi yang biasanya dijadikan tempat pengiriman PSK oleh Kantor Sosial adalah yang ada di Situbondo dan Kediri. Dan apabila pengiriman ke Panti Rehabilitasi yang di Situbondo beresiko seperti itu, maka alihkan saja ke Panti Rehabilitasi yang ada di Kediri, karena disana sudah terkenal dengan kualitas kedisiplinan dan ketatnya peraturan yang diterapkan, sehingga banyak para PSK yang merasa takut apabila dikirim ke Panti Rehabilitasi yang di Kediri.

4) Sanksi hukum yang diberikan oleh Hakim kepada para pelanggar Perda Anti Maksiat cenderung sangat kecil dan ringan.

Sanksi hukum berupa pidana yang diberikan pada para pelanggar peraturan bertujuan memberikan efek jera, sehingga sebisa mungkin diusahakan pemerian hukuman yang berat akan membuat sesorang tidak berani lagi mengulangi perbuatannya. Ketka melihat sanksi hukum yang diberikan pada  pelanggar muniman keras sudah cukup berat yaitu mayoritas dikenakan hukuman percobaan mulai tujuh hari sampai dengan tiga bulan, dan subside lima belas hari sampai satu bulan kurungan. Dan ada juga pelanggar yang langsung dikenakan kurungan empat belas hari sampai satu bulan kurungan. Jadi kalau kita lihat hukuman bagi para pelanggar minuman keras sudah cukup berat jika disbanding dengan hukuman bagi PSK, sehingga bisa jadi beratnya hukuman ini yang membuat masyarakat takut untuk melakukan dan memberikan efek jera bagi para pelangarnya. Hukuman bagi para PSK sampai sekarang masih cenderung ringan, karena hanya dikenakan denda berkisar antara Rp 20.000 sampai Rp 300.000. sehingga banyak diantara PSK yang mengulangi perbuatannya bahkn ada yang tertangkap sampai tujuh kali. Sehingga alternative solusinya adalah Satpol PP, Polres dan Pemerintah Kabupaten Gresik atau dari DPRD untuk memberikan masukan pada para Hakim yang memutuskan  perkara ini agar memberikan hukuman yang lebih berat, karena ancaman dalam Perda sampai Rp 5.000.000 atau tiga bulan kurungan.



b) Hambatan Eksternal

Sementara hambatan eksternal yang dimaksud peneliti disini adalah hambatan-hambatan yang datangnya dari lingkungan di luar instansi pemerintahan dan petugas pelaksana Perda. Analisa dari hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah :

1) Para pelanggar Perda Anti Maksiat setelah adanya Perda ini beroperasi secara sembunyi-sembunyi, dan juga memakai informan.

Hambatan ini yang seringkali menjadikan operasi dan razia yang dilakukan oleh petugas berubah menjadi kucing-kucingan dengan para pelanggar Perda Anti Maksiat ini. Dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa para pelanggar Perda Anti Maksiat ini sudah mengetahui adanya larangan mengenai minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul, tapi belum ada kesadaran untuk mematuhi Perda Anti Maksiat ini, dan mereka hanya takut terkena razia atau operasi dari para aparat. Hambatan ini sebagaimana yang telah peneliti sarankan sebelumnya bisa diatasi dengan inovasi strategi razia dan operasi dari petugas, dan juga bisa bekerjasama dengan masyarakat sekitar tempat pelanggaran minuman keras, pelacuran dan perbuatan cabul, sehingga masyarakat ikut berperan.



2) Banyak para pelanggar Perda Anti Maksiat terutama WTS yang berasal dari luar daerah Kabupaten Gresik.

Untuk hambatan ini terjadi terjadi bisa karena mereka melakukan diluar daerah asal mereka agar tidak malu pada masyarakat sekitar mereka, bisa juga karena ada yang mengajak, atau karena di Gresik lebih potensial dalam melakukan perbuatannya, dan hal ini memang menjadi kesulitan tersendiri dalam memberikan perlakuan bagi para pelanggar yang berasal dari daerah di luar Gresik, tapi para PSK yang berasal dari luar daerah jauh lebih banyak daripada yang berasal dari Gresik sendiri. Untuk mengatasi hambatan ini bisa dilakukan dengan pemberian hukuman yang berat agar mereka tidak kembali melakukan perbuatannya, dan tidak mengajak temannya untuk menjadi PSK dan masuk ke wilayah Gresik. Terapi yang lainnya adalah dengan dipulangkan ke daerah asal bekerjasama dengan pemerintah daerah asal mereka, jadi tidak hanya sekedar dipulangkan.



3) Banyak diantara para pelanggar Perda Anti Maksiat ini baik para peminum minuman keras, para hidung belang dan WTS yang tidak begitu memperdulikan dan takut terhadap resiko perbuatannya.

Banyak diantara orang yang melakukan keburukan dan pelanggaran yang telah mengetahui akibat perbuatannya, tapi tetap melakukan perbuatan itu karena kelemahan pribadinya, dan permasalahan yang dihadapinya. Sehingga tetap harus diberikan pemahaman secara integral baik dari sisi social, kesehatan, secara hukum dan juga pendekatan agama.

Salah satu alternatif solusi juga adalah mengeluarkan mereka dari permasalahan yang dihadapinya. Ketika para PSK banyak yang melakukan pelacuran dan perbuatan cabul karena faktor ekonomi, maka harus dibantu secara ekonomi juga, bisa dengan diberikan santunan, lapangan pekerjaan atau keahlian yang bisa mereka andalkan untuk mencari pekerjaan, dan disinilah urgensi program Kantor Sosial dalam mengirimkan para PSK ke Panti Rehabilitasi.

4) Sanksi hukum yang dikenakan pada para pelanggar tidak membuat mereka jera, sehingga banyak para pelanggar yang mengulangi perbuatannya.

Mengenai hambatan eksternal yang satu ini berhubungan dengan hambatan internal yang telah dipaparkan diatas, sehingga hal yang telah ditawarkan diatas bisa menjadi solusi bagi hambatan yang satu ini. Karena manusia cenderung takut pada hukuman yang berat, maka hukuman yang diberikan disini memang harus lebih berat dan memberikan efek jera.



5) Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terbesar para WTS melakukan pelacuran dan perbuatan cabul.

Mengenai hambatan ekonomi ini juga berhubungan dengan para Kantor social, yaitu dalam hal memberikan motivasi dan pembinaan. Diharapkan motivasi dan pembinaan yang diberikan lebih mengena dan menyentuh sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti penyadaran etos kerja dan kemandirian ekonomi. Begitu juga mengenai program pengiriman PSK ke Panti rehabilitasi, peneliti menganggap hal ini sebagai salah satu solusi aktif yang juga bisa berdampak efektif untuk mengurangi jumlah PSK. Dan dari sisi pemerintah Kabupaten Gresik juga perlu memberikan lapangan pekerjaan dan pemerataan ekonomi, sehingga struktur ekonomi yang berkembang bukan hanya dari sisi pengusaha besar saja, tapi diharapkan dengan adanya program ekonomi yang dapat memberikan Trickling Down Effect.

Penyajian data dan analisa data diatas jika kita bandingkan dengan kriteria evaluasi menurut William Dunn, yaitu tentang : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan Perda Anti Maksiat di Kabupaten Gresik ini sebagaimana keputusan tentang masa depan kebijakan yang disampaikan oleh Weiss, maka kebijakan ini perlu diteruskan, namun masih perlu diperbaiki lagi baik prosedur maupun penerapannya.
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BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perda Anti Maksiat adalah Perda yang mengatur tentang peredaran minuman keras, pencabulan dan pelacuran, Perda ini lahir atas inisiatif DPRD (selaku lembaga legislatif) dan Kantor Bagian Hukum ( sebagai lembaga eksekutif ) yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga citra Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri yang memiliki semboyan Gresik Berhias Iman, hal ini juga dikarenakan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Gresik mengenai minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul telah banyak terjadi sebelum adanya Perda Anti Maksiat sampai saat ini. Bahkan data temuan dari Satpol PP pada tahun 2005 sampai tahun 2008 menunjukkan adanya penurunan angka pada pelanggaran minuman keras, tapi berbeda dengan angka pada pelanggaran pelacuran dan perbuatan cabul yang dari tahun 2005 sampai pada tahun 2008 terus mengalami kenaikkan jumlah pelanggarnya, bahkan kenaikannya sampai pada dua kali lipatnya atau sekitar 100%, padahal data yang ada hanya yang terkena razia dan operasi petugas saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah yang ada di lapangan masih jauh lebih besar dari data yang telah ada.

2. Struktur masyarakat dan birokrasi yang ada di Kabupaten Gresik (Budaya Politik) sangat mendukung lahirnya Perda Anti Maksiat yang bernuansa agama terutama Islam karena mayoritas penduduk yang beragama Islam dan masih senantiasa memegang teguh nilai-nilai agama, dan kabupaten Gresik sendiri juga dikenal dengan istilah Kota Santri dengan semboyan Gresik Berhias Iman. Dari sinilah, maka dari sisi Birokrat juga sangat mendukung lahir dan adanya Perda Anti Maksiat. Hal ini ditandai dengan proses perumusan kebijakan yang inisiatifnya juga lahir dari badan eksekutif (Pemerintah Kabupaten Gresik) dan badan legislatifnya (DPRD Kabupaten Gresik).

3. Kurangnya program pendukung lain yang dimiliki oleh Pemeriontah Kabupaten Gresik terhadap proses implementasi Kebijakan Perda Anti Maksiat ini, terutama dari pihak Kantor Sosial yang mulai tahun 2007 tidak lagi mengadakan program pembinaan dan pengiriman PSK ke Panti Rehabilitasi dikarenakan tidak adanya dana yang dialokasikan untuk merealisasikan program tersebut, dan sanksi hukum dari adanya penerapan Perda ini yang berasal dari Pengadilan masih sangat rendah, sehingga kurang mengena (efek jera) dan masih banyak yang mengulangi pelanggaran tersebut. Bahkan adanya dua Perda Anti Maksiat ini dapat dikatakan masih belum mampu mengurangi atau bahkan menghapuskan pelanggaran-pelanggaran minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul, tetapi baru pada tahap represif, yaitu penangkapan para pelanggar Perda dan pemberian sanksi pidana.

IV.2 Saran

1. Seluruh struktur masyarakat dan birokrasi yang ada di Kabupaten gresik yang telah sangat mendukung lahirnya Perda yang bernuansa agama terutama Islam memberikan peluang yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan berupa Perda yang sejenis, sebagaimana yang telah diterapkan di daerah-daerah lain yang di dalam Perda tersebut mengartur mengenai baca tulis Al-Quran, Pakaian Muslimah, Masalah Perjudian, Pengaturan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Yang pada intinya juga turut serta menjaga image Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri yang memiliki symbol Gresik Berhias Iman.

2. Pelibatan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Perda Anti Maksiat harus lebih dioptimalkan lagi, dan upaya preventif juga harus senantiasa dilaksanakan terhadap pelanggaran minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul melalui penggalakan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap diri masyarakat Kabupaten Gresik.

3. Peningkatan kerjasama di kalangan instansi-instansi terkait pada tahapan pelaksanaan/implementasi Perda Anti Maksiat ini, diantaranya dari instansi Polres, Kantor Sosial dan Satpol PP Kabupaten Gresik sebagai instansi pengawal Perda.

4. Adanya penyediaan dana yang dianggarkan dalam APBD dari Pemerintah Kabupaten Gresik yang diperuntukkan untuk merealisasikan kembali program pengiriman PSK yang tertangkap ke Panti Rehabilitasi, terutama yang ada di Kediri, dan Program pemulangan PSK ke daerah asalnya sesuai dengan usulan dari instansi Kantor Sosial Pemerintah Kabupaten Gresik.

5. Pemberian sanksi hukum yang lebih berat bagi para pelanggar Perda Anti Maksiat agar mampu memberikan efek jera  yang diberikan oleh pihak Pengadilan khususnya oleh Hakim, dan perlu ada instansi terkait yang terus menerus senantiasa untuk mengingatkan dan menekankan urgensi hal ini pada pihak Pengadilan, khususnya Hakim yang menangani perkara minuman keras, pelacuran, dan perbuatan cabul.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK


NOMOR 07 TAHUN 2002


TENTANG


PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI GRESIK


Menimbang
:
a.
Bahwa Kabupaten Gresik sebagai daerah agamis perlu dibebaskan dari segala bentuk pelacuran dan perbuatan cabul;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah.

Mengingat
:
1. 
Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Kegiatan Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Ketertiban Umum di bidang Kerapian, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.


Dengan persetujuan


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


KABUPATEN GRESIK


MEMUTUSKAN


Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL.

BAB I


KETENTUAN UMUM


Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik;


b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah besarta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik;


d. Pelacur yang disebut  juga prostitusi adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri kepada umum untuk melakukan zinah atau perbuatan cabul;


e. Pelacuran adalah setiap persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelacur;


f. Perbuatan cabul adalah setiap perbuatan atau berhubungan badan yang bertujuan memuaskan hawa nafsu karena kibat perkelaminan atau persinggungan perasaan kesusilaan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan atau agama;

g. Tempat pelacuran adalah suatu tempat baik berbentuk rumah permanen atau tidak permanen maupun gubuk-gubuk kecil atau tempat lainnya yang pada hakekatnya disediakan untuk melakukan pelacuran atau perbuatan cabul.


BAB II


KETENTUAN LARANGAN


Pasal 2


(1) Barang siapa yang berada di tepi jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum, dilarang mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan pelacuran;

(2) Barang siapa yang berada di tepi jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum, dilarang melakukan perbuatan cabul.


Pasal 3


(1) Barang siapa yang karena tingkah lakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia pelacur dilarang berhenti atau berjalan mondar-mandir baik dengan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan atau berjalan kaki di depan tempat-tempat tertentu di dekat rumah penginapan, pesanggrahan, rumahmakan atau warung bahkan pada tempat-tempat umum yang dalam keadaan remang-remang atau gelap;


(2) Berdasarkan perintah Kepala Daerah atau pejabata yang ditunjuk memerintahkan kepada mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas untuk segera meninggalkan tempat-tempat tersebut tanpa dengan kekerasan baik dengan kata-kata maupun fisik;

(3) Apabila perintah dimaksud ayat (2) diatas tidak dengan segera diindahkan. Pejabat yang berwenang akan melakukan tindakan penyidikan untuk diambil tindakan secara hukum.

Pasal 4


(1) Di Kabupaten Gresik dilarang adanya tempat-tempat pelacuran baik yang dilakukan perorangan maupun yang dikoordinir oleh beberapa orang;

(2) Di Kabupaten Gresik dilarang adanya tempat-tempat perbuatan cabul baik yang dilakukan perorangan maupun yang dikoordinir oleh beberapa orang.


Pasal 5


Larangan tempat-tempat dimaksud pasal 4 diatas berlaku untuk seluruh desa-desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Gresik.


Pasal 6


Apabila pada desa-desa/kelurahan dan kecamatan dimaksud pasal 5 diatas ditemukan pelacuran, tempat-tempat pelacuran dan perbuatan cabul, kepada pejabat yang bersangkutan berkewajiban melaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 kali 24 jam sejak data tersebut diperoleh.

BAB III


TINDAK PENCEGAHAN DAN ADMINISTRATIF


Pasal 7


Berdasarkan laporan dimaksud pasal 6 diatas Kepala Daerah segera menerbitkan Keputusan Penutupan terhadap lokasi-lokasi tempat pelacuran dan menunjuk petugas untuk mencari jalan alternatif pemecahannya.

Pasal 8


Pada setiap tempat pelacuran yang dinyatakan ditutup Kepala Daerah dapat menentukan sikap kepada para pelacur dan pelaku perbuatan cabul yang terjaring razia untuk :

a. Mengembalikan kepada keluarganya melalui Kepala Daerah agar dilakukan pembinaan secara mandiri;


b. Memberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal 9

Terhadap perorangan maupun beberapa orang yang menyediakan tempat-tempat pelacuran yang terkena penutupan diberi kesempatan untuk tetap menempati rumah-rumah yang masih permanen dengan ketentuan :

a. Kesanggupan yang bersangkutan untuk tidak menjadikan bekas tempat pelacuran sebagai tempat ajang pelacuran kembali;


b. Kesanggupan yang bersangkutan bersedia dituntut secara hukum apabila melakukan perbuatannya kembali.


Pasal 10


Terhadap tempat-tempat pelacuran yang terbuat dari gubuk-gubuk yang tidak permanen setelah dibuat berita acara hasil pendataan, atas kebijakan tim penanggulangan pelacuran yang ditetapkan Kepala Daerah dapat memusnahkan.

Pasal 11


Terhadap siapa saja yang kedapatan melakukan perbuatan cabul karena terjaring razia dikembalikan ke tempat tinggalnya/keluarganya melalui Kepala Daerah/Lurah.

BAB IV


KETENTUAN PIDANA


Pasal 12


(1) Pelanggaran terhadap ketentual pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB V


KETENTUAN PENYIDIKAN


Pasal 13


Selain oleh Pejabat Penyidik Umum/Polri penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang tugas dan pengangkatannya ditetapkan berdasar Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI


KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 14


(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

(2) Dengan berlakunya Perauran Daerah ini, seluruh ketentuan yang pernah berlaku sebelumnya  termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor 6 tahun 1959 tentang Pemberantasan Pelacuran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


BAB VII


KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.


Disahkan di Gresik


Pada tanggal 28 September 2002


BUPATI GRESIK


ttd


Drs. KH. ROBACH MA’SUM, MM.


Diundangkan di Gresik


Pada Tanggal 28 September 2002


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


GRESIK


ttd


Drs. GUNAWAN, M.Si.


Pembina Utama Muda


NIP. 010 080 491


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN


ATAS


PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK


NOMOR 07 TAHUN 2002


TENTANG


PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pemberantasan pelacuran (prostitusi yang pada setiap daerah dikenal dengan berbagai istilah antara lain ceblek (celik belah melek), buksebuk, lonte, balon dan sebagainya, bahkan untuk di Kabupaten Gresik dikenal sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), adalah bukan merupakan pekerja yang mudah untuk dikerjakan tetapi seperti halnya patah tumbuh hilang berganti artinya di berantas di Desa yang satu pindah ke desa yang lain yang dianggap aman bagi mereka demikian dan seterusnya. Akan tetapi usaha ini perlu dilakukan secara terus-menerus yang tidak terputus dengan waktu-waktu penyelesaian yang sangat panjang.

Bahwa karena sulitnya pemberantasan pelacuran (prostitusi) atau istilah lain yang maksudnya sama dengan itu maka upaya dari Pemerintah Kabupaten Gresik paling bijak kiranya bukan mengadakan atau meniadakan akan tetapi yang paling penting penanggulangan artinya setiap penangkapan bisa dilakukan dengan jalan persuasif tidak hanya dengan preventif dengan tindakan hukum.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 14
: 
Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7


PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK


NOMOR 15 TAHUN 2002


TENTANG


LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI GRESIK


Menimbang
:
a. 
Bahwa  penggunaan mmuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan ganggunau ketertiban serta mengganggu keamanan umum;

b. Bahwa  untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda terhadap bahaya penggunaan minuman keras perlu melarang peredaran minuman keras didaerah Kabupaten Gresik atau yang masuk dari wilayah lain;

c. Bahwa  untuk dapat melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Lebel (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);


4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

8. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol;


9. Keputusan Presiden Nomor 44 tahum 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 70);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2002-2005).

Dengan Persetujuan


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


KABUPATEN GRESIK


MEMUTUSKAN


Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS.


BAB I


KETENTUAN UMUM


Pasal I


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :


a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik;

d. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang beralkohol maupun tidak yang dapat membuat orang mabuk dan kecanduan;

e. Industri minuman keras adalah semua jenis usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok yang berbadan hukum maupun tidak yang memproduksi minuman keras;

f. Badan usaha adalah perorangan dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan bidang usaha minuman keras termasuk biro iklannya;

g. Produksi adalah semua usaha pembuatan minuman keras;

h. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan/atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras;

i. Pengedar adalah setiap orang yang menyimpan, menyediakan, mencampur dan memperjual belikan minuman keras;

j. Memperdagangkan adalah memperjual belikan minuman keras;

k. Menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah banyak;

l. Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum untuk memperkenalkan minuman keras dengan tujuan menarik perhatian orang, baik yang berupa iklan, spanduk, baliho, brosur dan siaran;

m. Tempat penjualan adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi/didatangi masyarakat;

n. Mabuk adalah setiap orang yang meminum minuman keras yang berakibat berkurangnya kesadaran akibat meminum minuman keras.

Pasal 2

(1) Dilarang bagi perorangan atau badan hukum memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan/atau meminum minuman keras;


(2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) paal ini berlaku untuk :

a. Seluruh Daerah Kabupaten Gresik;


b. Semua warga masyarakat Kabupaten Gresik;


c. Semua warga masyarakat daerah lain dan/atau orang asing yang berada di Kabupaten Gresik.


(3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah :


a. Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan;

b. Minuman yang disediakan oleh hotel berbintang 3, 4, 5.

Pasal 3


(1) Pengawasan terhadap minuman keras dilakukan oleh Bupati dan tidak boleh dilakukan/diberikan kepada pihak lain atau swasta.

(2) Untuk mengawasi dan menertibkan terhadap minuman keras yang beredar di daerah, Bupati dibantu oleh Tim;


(3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya terdin dari :


a. Dinas Pendapatan Daerah;

b. Dinas Kesehatan;

c. Kantor Kesbanglinmas;

d. Bagian Perekonomian;

e. Bagian Hukum;

f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;

g. UnsurKepolisian;

h. Unsur Kejaksaan Republik Indonesia;

i. Kantor Polisi Pamong Praja;

j. Departemen Agama;

k. Unsur Masyarakat / Tokoh Masyarakat.

(4)  Pembentukan, tugas dan tata kerja serta jumlah dengan Keputusan Bupati.

BAB III


PENERTIBAN


Pasal 4


Bupati membatasi jumlah peredaran minuman keras ethanol minuman keras dengan menetapkan jumlah (kot dan jenis minuman keras yang dapat diedarkan di daerah setelah mendengar pertimbangan Tim.

Pasal 5

(1) Minuman keras yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam ijin;


(2) Apabila jumlah dan jenis minuman yang diedarkan melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka jumlah dan jenis minuman yang melebihi tersebut disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 6

Apabila ditemukan di tempat di luar tempat yang ditentukan sebagaimana pasal 2 ayat (3) huruf b maka minuman keras tersebut disita untuk dimusnahkan.


Pasal 7

Penertiban peredaran minuman keras di daerah dilakukan oleh Tim pengendali secara terpadu dibawah koordinasi Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PFDANA

Pasal 8

Barang siapa yang memproduksi dan mengoplos minuman keras diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Pasal 9

Barang siapa mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman keras diancam dengan pidana kurungan 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 10

Barang siapa menimbun atau menyimpan minuman keras diancam dengan pidana kurungan 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Pasal 11

Barang siapa menjamu minuman keras diancam dengan pidana kurungan 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp, 2.000.000,- (dua juta rupah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pasal 12

Barang siapa membawa, meminum minuman keras diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupuah).


Pasal 13

Barang siapa meminum minuman keras di luar wilayah Kabupaten Gresik kemudian memasuki wilayah Kabupaten Gresik dalam keadaan mabuk diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 8 s/d 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALEHAN

Pasal 15


(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan daerah ini di sahkan, maka semua minuman keras harus dihilangkan/dimusnahkan;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di Gresik


Pada tanggal 28 September 2002


BUPATI GRESIK


ttd


Drs. KH. ROBACH MA’SUM, MM.


Diundangkan di Gresik


Pada Tanggal 28 September 2002


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


GRESIK


ttd


Drs. GUNAWAN, M.Si.


Pembina Utama Muda


NIP. 010 080 491


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI E

PENJELASAN


ATAS


PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK


NOMOR 15 TAHUN 2002


TENTANG


LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS


I. PELASAN UMUM

Sebagai daerah wilayah Gerbang kertasusila sekaligus sebagai penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur sangat rentan dengan timbulnya gejala sosial yang akan berakibat merusak generasi muda, sebagai akibat dari minuman beralkohol. Generasi muda sebagai penerus bangsa perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak ikut hanyut dalam menggunakan mmuman keras yang mempunyai kadar etanol tinggi, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, apalagi Kabupaten Gresik yang selama ini kita mengenal Kota Santri, maka paling tidak mengantisipasi sebelum terjadi dengan jalan melarang, mengawasi dan menertibkan beredamya minuman keras di Kabupaten Gresik. Dengan Kata lain bukan melarang sama sekali tidak boleh menjual minuman beralkohol tetapi untuk kebutuhan orang luaryang bermalam di hotel-hotel berbintang perlu diberi kuota dalam menjual minuman beralkohol dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s/d 17
:
Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 15.




