
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

   Diskursus di seputar kebijakan Pemerintah baik yang sudah berbentuk hukum 

tertulis (ius constitutum) atau yang akan dihukumkan di masa mendatang (ius 

constituendum), tidak terlepas dari politik hukumnya. Kegiatan menganalisa 

politik hukum menurut Saragih adalah mengkaji kebijakan yang diambil atau 

ditempuh oleh negara melalui lembaganya atau pejabatnya untuk menetapkan 

hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang 

mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur agar 

dengan kebijakan tersebut penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat 

berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dan 

terencana dapat terwujud.1 

   Terkait penelitian ini, politik hukum yang akan dibahas adalah politik hukum 

kebijakan kota tertutup yang pernah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Ibukota 

Jakarta di tahun 1970-an tepatnya di masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. 

Peneliti memilih produk hukum ini sebagai objek penelitian berarti memusatkan 

penelitian Disertasi terhadap kebijakan pemerintah di masa lalu yang bertujuan 

untuk melakukan pengendalian kependudukan khususnya terkait migrasi masuk 

                                                      
 1 Bintan Regen Saragih. 2006. Politik Hukum. Bandung: CV Utomo, hal 17. 

 



Pendahuluan 

2 

 

Jakarta, lalu dikaitkan dengan kebijakan pemerintah di masa sekarang, yang 

tujuan utama penelitian ini yaitu  untuk melihat apakah ada unsur-unsur kebijakan 

di masa lalu yang masih ataupun dapat diadaptasi di masa sekarang.  

   Salah satu unsur yang dapat digali dari sebuah kebijakan di masa lalu adalah 

terkait ide yang dicita-citakan oleh penyelenggara pemerintahan. Fakrulloh 

menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai ide yang 

dicita-citakan oleh penyelenggara pemerintahan.2 Oleh karena itu peneliti melalui 

kajian politik hukum ini berusaha menggali ide-ide yang dicita-citakan 

Pemerintah Jakarta tahun 1970 melalui kebijakan kota tertutup di Jakarta, lalu 

mencoba memberikan solusi-solusi untuk pembentukan kebijakan yang akan 

datang khususnya kebijakan di bidang kependudukan. Pembentukan kebijakan 

adalah sebuah proses memberi bentuk terhadap sejumlah keinginan dan 

pemberian bentuk tersebut dirumuskan melalui bahasa ke dalam norma yang 

tertulis. Perumusan secara tertulis adalah tahap akhir dari suatu proses panjang 

penyusunan kebijakan3. 

   Kebijakan Jakarta Kota Tertutup saat itu ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta 

dan disetujui oleh DPRD-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Gotong 

Royong) DKI Jakarta melalui produk-produk hukum yaitu: 

                                                      
2 Zudan Arif Fakrulloh. 2011. Jurnal Hukum Majalah Hukum Nasional: Kedudukan Perda 

dalam Pelaksanan Otonomi Daerah dan Pembangunan Substansi Hukum di Daerah, disampaikan 

dalam acara Badan Pembinaan Hukum Nasional, 7 Juni 2011, di Palembang, hal 92.  

 3 Ibid., hal 92. 
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a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Ib 

3/1/27/1970 tanggal 5 Agustus 1970 tentang “Penetapan Kota Djakarta 

Sebagai Kota Tertutup bagi Pendatang Baru dari Daerah Lain”4 

b. Surat Keputusan DPRD-GR No. 14/P/DPRD-GR/1970 tanggal 28 Agustus 

1970 tentang “Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong 

Royong Chusus Ibukota Djakarta terhadap Kebidjaksanaan Gubernur 

Kepala Daerah untuk menjatakan Djakarta sebagai Kota Tertutup”5  

c. PERTA No. 1/D.I./1970 tanggal 5 Agustus 1970 yang mengatur persyaratan 

lebih lanjut dari Kebijakan Jakarta Kota Tertutup.6 

 

   Produk hukum Gubernur dan DPRD-GR DKI Jakarta tersebut isinya tegas 

melarang setiap pendatang yang masuk ke kota Jakarta untuk menetap jika mereka 

tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun tempat tinggal resmi di Jakarta. Hal ini 

seperti yang diberitakan harian Kompas, hari Kamis, tanggal 6 Agustus 1970, No. 

34, tahun ke-VI, halaman 1, dengan judul: “Mulai bulan Agustus 1970, Djakarta 

Tertutup bagi Pendatang-Pendatang Baru.”, dengan kutipan berita sebagai 

berikut:7 

 

 

“Gubernur Ali Sadikin melaporkan kepada Presiden Soeharto hari Rabu di 

gedung Bina Graha, bahwa setjara resmi mulai bulan Agustus ini Djakarta 

Raya dinjatakan sebagai daerah tertutup bagi pendatang-pendatang baru 

                                                      
4 DKI Jakarta. 1970. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 

Ib 3/1/27/1970  tanggal 5 Agustus 1970 tentang Penetapan Kota Djakarta Sebagai Kota Tertutup 

bagi Pendatang Baru dari Daerah Lain, dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Djakarta  No 35 

Tahun 1970. 
5  DKI Jakarta. 1970. Surat Keputusan DPRD-GR No. 14/P/DPRD-GR/1970 tanggal 28 

Agustus 1970 tentang Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Chusus 

Ibukota Djakarta terhadap Kebidjaksanaan Gubernur Kepala Daerah untuk menjatakan Djakarta 

sebagai Kota Tertutup, dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Djakarta  No 43 Tahun 1970. 

 6 DKI Jakarta. 1970. Loc.cit. 
7 Kompas. 1970. Mulai bulan Agustus 1970, Djakarta Tertutup bagi Pendatang-Pendatang 

Baru, Kompas, No. 34, tahun ke-VI, 6 Agustus 1970, hlm 1. 
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dari daerah lain, karena pemerintah DCI beranggapan urbanisasi sudah 

mencapai tingkat jang membahayakan keselamatan tata kehidupan 

masyarakat di Djakarta. Kepada Lurah, RW, dan RT, Gubernur 

menginstruksikan untuk tidak menerima pendatang-pendatang baru dari luar 

daerah DCI jang tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal dan 

mengembalikan mereka ke tempat asalnya.” 
 

 

   Jika mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), dapat diketahui bahwa 

tingkat “migrasi masuk Jakarta” di tahun 1970 melalui metode penghitungan 

migrasi masuk seumur hidup “Life Time Migration” (perhitungan berdasarkan 

tempat tinggal seseorang saat survey berbeda dengan tempat tinggal waktu lahir) 

adalah sebesar 1.821.833 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus 

tiga puluh tiga) jiwa di tahun 1971, sedangkan tingkat migrasi keluar - seumur 

hidup di tahun 1971 sebesar 132.215 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima 

belas) jiwa. Sehingga pertambahan penduduk net Jakarta yang berasal dari migrasi 

masuk Jakarta berdasarkan perhitungan “migrasi masuk seumur hidup” di tahun 

1971 adalah sebesar 1.689.618 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu 

enam ratus delapan belas) jiwa. 8  Hal ini membuktikan tingkat masuknya 

pendatang ke Jakarta di tahun 1970-an memang tinggi. 

   Dengan metode perhitungan yang berbeda yaitu perhitungan migrasi masuk - 

baru “recent migration” (perhitungan migrasi dilihat dari tempat tinggal seseorang 

yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun sebelum survey), di tahun 1980 

jumlah penduduk saat survey yang lima tahun sebelumnya tidak tinggal di Jakarta 

sudah sebesar 766.363 (tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh 

tiga) jiwa. Sedangkan migrasi keluar Jakarta tahun 1980 sebesar 383.326 (tiga 

                                                      
8 Badan Pusat Statistik,  Migrasi Seumur Hidup menurut Provinsi 1971-2010, diakses dari 

http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/855, pada tanggal 9 Juli 2016.  

http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/855
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ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam) jiwa. Sehingga jumlah 

pertambahan penduduk net (bersih) berdasarkan perhitungan migrasi masuk - 

recent migration, pada tahun 1980 sebesar 384.037 (tiga ratus delapan puluh 

empat ribu tiga puluh tujuh) jiwa.9 

   Kondisi tingkat migrasi masuk Jakarta yang tinggi dan tidak terbendung di masa 

itu (tahun 1970) dikatakan Gubernur Ali Sadikin tidak dapat diimbangi oleh 

kemampuan Pemerintah Daerah Jakarta dalam membangun fasilitas-fasilitas 

kebutuhan vital masyarakat seperti fasilitas pendidikan, perdagangan (lokasi 

berjualan), dan fasilitas kesehatan. Alhasil tidak semua orang dapat dengan mudah 

menikmati akses terhadap fasilitas-fasilitas dimaksud, misalnya ruangan kelas 

akan selalu penuh sesak, rumah sakit sulit menyediakan fasilitas kesehatan dan 

kamar perawatan untuk semua orang, serta para pendatang akan mengisi ruang-

ruang ilegal untuk berdagang.10 

   Jakarta sejak Indonesia merdeka memiliki peran yang penting sebagai Ibukota 

Negara Republik Indonesia sehingga sudah sewajarnya dijaga pembangunannya 

agar menjadi kota yang istimewa. Keharusan untuk menjaga keistimewaan dari 

Jakarta ini sudah menjadi cita-cita pendiri bangsa seperti mantan Presiden 

Republik Indonesia yaitu Bapak Soekarno. Hal ini  tercermin dalam pertimbangan 

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tanggal 28 Agustus 1961 tentang 

“Jakarta Raya”11 yang menyatakan bahwa: 

 

 

                                                      
9 Badan Pusat Statistik. Migrasi Risen tahun 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2010, dan 2015, 

dapat diakses di  http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1273, diakses tanggal 9 Juli 2016. 

 10 Kompas, Op.cit., hlm 1. 
11  Presiden RI, Penetapan Presiden tahun 1961 tentang Jakarta Raya, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 274. 

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1273
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“...a. Jakarta Raya sebagai Ibukota Negara patut dijadikan kota indoktrinasi, 

kota teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia; b.  bahwa 

sebagai ibukota Negara, Daerah Jakarta Raya perlu memenuhi syarat-syarat 

minimum dari kota Internasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; c. 

bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka kepada, Jakarta Raya 

harus diberikan kedudukan yang khusus sebagai daerah yang dikuasai 

langsung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi”.  
 

 

   Pembahasan mengenai standard kota yang memenuhi syarat-syarat minimum 

dari kota internasional dapat dipahami dari kutipan ucapan Presiden Soekarno 

kepada Ali Sadikin sebagaimana dikutip dalam buku Ramadhan K.H 12 , yaitu 

mengenai bagaimana Jakarta seharusnya memiliki penampilan yang waardig 

(rupawan), seperti berikut ini: 

 

 

“Sekarang ada saja orang-orang yang tidak mau mengerti, bahwa kota besar 

Jakarta ini harus mempunyai physical face yang waardig (wajah penampilan 

yang berharga), bagi bangsa kita yang 105 Juta besarnya ini. Tidak mau 

mengerti mereka, mengapa kok jalan Thamrin itu harus begitu, tidak mau 

mengerti kenapa Jalan Sudirman akan diubah bentuknya, tidak mau mengerti 

ada Mesjid Istiqlal yang hebat itu, tidak mau mengerti kok lapangan merdeka 

dijadikan satu lapangan yang hebat, yang terbesar di seluruh dunia dengan 

di tengah-tengahnya diadakan tugu nasional. Ingatlah Jakarta adalah 

Ibukota kita. Ibukota Republik Indonesia. Buatlah Jakarta kebanggaan 

seluruh rakyat Indonesia. Malahan menjadi kekaguman seluruh umat 

Manusia di dunia ini.” 
 

 

 

   Kebijakan kota tertutup yang dicanangkan oleh Gubernur Ali Sadikin di Jakarta 

tahun 1970 berpusat kepada sistem penjaringan para pendatang melalui 

kelengkapan administrasi kependudukan. Hal tersebut diatur lebih rinci dalam 

PERTA No. 1/D.I./1970 tanggal 5 Agustus 1970, misalnya mengatur bahwa 

pendatang baru diharuskan menunjukkan dan menyerahkan surat keterangan 

                                                      
12  Ramadhan K.H. 2012. Ali Sadikin; Membenahi Jakarta Menjadi Kota Yang Manusiawi. 

Jakarta : Ufuk.  
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bekerja, surat keterangan tempat tinggal resmi, surat keterangan dari lembaga 

pendidikan bagi pelajar dan dokumen lainnya seperti surat keterangan pindah, 

surat keterangan jalan, surat keterangan tidak terlibat G-30-S/PKI, surat 

keterangan keluarga, surat jaminan tempat tinggal, surat jaminan bekerja dari 

majikan,  surat lembaga pendidikan bagi mahasiswa, serta setoran uang jaminan 

serta memberikan tanda bukti setor. Keputusan terahir diterima atau ditolaknya 

yang bersangkutan menjadi penduduk Jakarta sepenuhnya berada di tangan 

Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Penduduk 

setelah meneliti semua surat-surat yang diperlukan. Pendatang yang ditolak 

menjadi penduduk Jakarta wajib kembali ke daerah mereka dan uang jaminan 

yang disetorkan dikembalikan dalam wujud tiket kereta api atau kapal laut.13 

   Kebijakan Kota Tertutup yang dicanangkan di tahun 1970 ternyata tidak 

berhasil diimplementasikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa 

indikasi seperti tidak terinformasikannya dengan baik kebijakan ini ke RT/RW 

sebagaimana diberitakan oleh harian Berita Yudha tanggal 12 Desember 1970, 

bahwa banyak RT/RW di Jakarta yang belum mengetahui dan memahami 

kebijakan Jakarta Kota Tertutup tersebut. 14  Selain itu di satu tahun setelah 

dicanangkannya kebijakan, migrasi penduduk ke Jakarta justru mengalami 

peningkatan sekitar 5% dari tahun sebelumnya.15 

   Kebijakan ini pada akhirnya terlupakan pada pemerintahan gubernur setelah Ali 

Sadikin. Gubernur pengganti Ali Sadikin yaitu Tjokropranolo (menjabat tahun 

                                                      
13 Berita Yudha. 1970. Djakarta, Kota Tertutup, pedoman bagi Lurah, RT, dan RW tanggal 12 

Agustus 1970, hlm 2. 
14  Berita Yudha. 1970. Banjak RT/RW belum faham Djakarta Kota Tertutup, Sabtu 12 

Desember 1970, hlm 2. 
15 Berita Yudha. 1971. Transmigran Seberang masuk Ibukota, Sabtu 18 Oktober 1971, hlm 2. 
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1977 sampai dengan tahun 1982) menyatakan bahwa para pendatang yang 

membanjiri Jakarta memiliki hak dan andil dalam membangun ibukota negara, 

apalagi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah tidak sepesat di Jakarta. 16 

Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (2007-2012) di saat menjabat juga 

menyatakan bahwa siapa saja dapat datang ke Jakarta asalkan memenuhi 

persyaratan untuk tinggal di Ibu kota.17  

   Pengimplementasian Kebijakan Jakarta Kota Tertutup juga semakin sulit karena 

terjadi perubahan sistem hukum di masa reformasi di tahun 1998 yaitu terbitnya 

hasil amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28E ayat 

(1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar hasil 

amandemen menyebutkan bahwa setiap orang berhak memilih tempat tinggal di 

wilayah negara Indonesia dan meninggalkannya, serta pasal 27 UU No. 39 tahun 

1999 tentang “Hak Asasi Manusia” menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia 

berhak bergerak, berpindah dan bertempat tinggal selama di wilayah negara 

Indonesia. 18  Ketentuan-ketentuan ini yang menjadi landasan pemerintah untuk 

tidak menetap dan mengimplementasikan sebuah kebijakan layaknya Kebijakan 

Jakarta Kota Tertutup yang kontennya melarang pendatang untuk menetap jika 

tidak memenuhi persyaratan tertentu.  

   Kebijakan Kota Tertutup di Jakarta yang dicanangkan tahun 1970 memang 

sudah ditinggalkan atau tidak diimplementasikan, akan tetapi Gubernur-Gubernur 

                                                      
16 Poskotanews.com oleh Harmoko, Jakarta Kota Terbuka, kamis 16 Juli 2015, 

http://poskotanews.com/2015/07/16/jakarta-kota-terbuka/, diakses 30 April 2016. 
17 Republika Online. 2012. Foke: Siapapun bisa migrasi ke Jakarta, asal…”, Republika online 

(2012), diakses dari   http://www.republika.co.id/berita/ nasional/jabodetabek- nasional/ 

12/08/14/m8qmf6-foke- siapapun-boleh-migrasi-ke-jakarta-asal, pada tanggal 29-1-2015. 
18 Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. 

http://poskotanews.com/2015/07/16/jakarta-kota-terbuka/
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setelah Ali Sadikin masih menyelenggarakan kebijakan pengendalian 

kependudukan termasuk migrasi berbasiskan persyaratan administrasi 

kependudukan. Di pemerintahan Sutiyoso dan Fauzi Bowo misalnya dicanangkan 

kebijakan operasi yustisi dan bina kependudukan yang tujuannya untuk menjaring 

pendatang khususnya di masa-masa arus balik mudik lebaran. Operasi yustisi 

adalah razia pendatang yang melibatkan hakim, jaksa dan polisi, dimana aparat 

memeriksa kelengkapan dokumen kependudukan para pendatang seperti yang 

disyaratkan oleh PERDA No. 4 tahun 2004 tentang “Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil” 19 , serta mengadakan sidang di tempat manakala terjadi 

pelanggaran  

   Pelaksanaan operasi yustisi dihentikan di masa kepemimpinan Gubernur Joko 

Widodo dan penggantinya Gubernur Basuki Tjahya Purnama (Ahok) karena 

operasi tersebut dianggap tidak efektif dan rawan pelanggaran oleh aparat, oleh 

karena itu pemerintah daerah menghilangkan operasi yustisi dan hanya 

menjalankan operasi bina kependudukan. Operasi Bina Kependudukan tidak 

melibatkan hakim, jaksa, dan polisi seperti halnya operasi yustisi, hanya 

melibatkan koordinasi dari RT dan RW juga usaha sosialiasi yang lebih bersifat 

kekeluargaan. Prosedur pelaksanaannya adalah dengan membiarkan pendatang 

tinggal selama 14 (empat belas hari) hari untuk melengkapi persyaratan menetap 

dan mendapatkan KTP Jakarta. Salah satu persyaratan dimaksud adalah para 

pendatang harus memiliki Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) untuk 

menjelaskan alamat tempat tinggal sementara di Jakarta. Jika tidak memenuhi 

                                                      
19Propinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No 4 tahun 2004 tentang 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Tahun 2004 No. 50.    
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persyaratan maka akan terkena denda sesuai PERDA No. 8 tahun 2007 tentang 

“Ketertiban Umum”20 yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 

20.000.000 (dua puluh juta rupiah)21. 

   Peneliti kemudian membandingkan antara penetapan produk hukum Kebijakan 

Jakarta Kota Tertutup di Jakarta tahun 1970 yang dilupakan tersebut dengan 

keadaan kependudukan di masa sekarang. Berdasarkan data proyeksi BPS dalam 

Laporan BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) PEMDA Jakarta tahun 

2013, jumlah penduduk Jakarta di tahun 1961 masih berkisar 2,9 juta jiwa, tetapi 

di tahun 1971 jumlah penduduk sudah mencapai angka 4,6 juta jiwa. 43 tahun 

kemudian di tahun 2013 jumlah penduduk sudah mencapai angka 10.090.301 

(sepuluh juta sembilan puluh ribu tiga ratus satu) jiwa.22  

   Luas wilayah Jakarta hanya 664,01 km223 atau hanya sekitar 0,03% dari seluruh 

Indonesia, menjadikan Jakarta sebagai provinsi terpadat di Indonesia atau dengan 

kepadatan penduduk sebesar 15.015 jiwa per km2. 24  Berikut tabel 1.1 “Laju 

                                                      
20 Propinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No 8 tahun 2007 tentang 

Ketertiban Umum, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 No. 8.    
21  Bisnis.com. 2014. Operasi Yustisi Dihilangkan, ini cara lain tekan pendatang Baru di 

Jakarta,”.Minggu, 3 Agustus 2014, dapat diakses dari 

http://jakarta.bisnis.com/read/20140803/77/247275/operasi-yustisi-dihilangkan-ini-cara-lain-

tekan-penda tang -baru-di-dki-jakarta, pada tanggal 5-3-2015.  
22 Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) PEMDA Jakarta. Laporan Status Lingkungan 

Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013., dapat diakses di 

http://bplhd.jakarta.go.id/SLHD2013/Docs/pdf/Buku%20I/Buku%20I%20SLHD%202013.pdf. 

pada tanggal 5 Januari 2015, hlm 555-556. 
23 Kementerian Dalam Negeri, Lampiran Permendagri No. 39 tahun 2015 tentang  Kode dan 

Data Wilayah Administraai Pemerintahan, dapat diakses di http://www.kemendagri.go.id/produk-

hukum/archieve/peraturan-menteri/tahun/all/000004, diakses tanggal 17 Januari 2016 dan Badan 

Pusat Statistik,  Migrasi Seumur Hidup menurut Provinsi 1971-2010, diakses dari 

http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/855, pada tanggal 9 Juli 2016.  
24  BPS. Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2014., Jakarta : BPS, dapat diakses di  

http://jakarta.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/Statistik-Daerah--Provinsi-DKI-Jakarta-2014.pdf, 

hlm 1. 

http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/peraturan-menteri/tahun/all/000004
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/peraturan-menteri/tahun/all/000004
http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/855
http://jakarta.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/Statistik-Daerah--Provinsi-DKI-Jakarta-2014.pdf
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Pertumbuhan Penduduk Jakarta 1961-2013”, untuk menunjukkan betapa cepatnya 

jumlah penduduk Jakarta bertambah setiap tahunnya: 

 

 

                                            Tabel 1.1.  

             Laju Pertumbuhan Penduduk Jakarta 1961-2013 

No Tahun Pertumbuhan 
Migrasi Masuk 

Seumur Hidup 

Jumlah  

Penduduk 

1 1961 6,65% - 2,9 juta 

2 1971 4,58% 1.821.833 4,6 juta 

3 1980 4,02% 2.599.367 6,5 juta 

4 1990 2,4% 3.170.215 8,3 juta 

5 2000 0,14% 3.541.972 8,3 juta 

6 2010 1,43% 4.077.515 9,6 juta 

7 2013 1,65% - 9,9 juta 

     Sumber: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemda Jakarta tahun 201325 dan BPS26 

 

 
 

   Berdasarkan data lain tahun 2015 semester 1 yang dikeluarkan oleh Dirjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia, jumlah penduduk Jakarta mencapai  angka 10.004.967 (sepuluh juta 

empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) jiwa dengan persebaran: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25 BPLHD. 2013. Op.cit., hlm 557. 
26 Badan Pusat Statistik,  Migrasi Seumur Hidup menurut Provinsi 1971-2010, diakses dari 

http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/855, pada tanggal 9 Juli 2016.  

http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/855
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                                          Tabel 1.2 
 

    Data Penduduk DKI Jakarta Tahun 2015 Semester 1. 

No. Kota Jumlah Penduduk 

1 Jakarta Pusat 1.122.516 

2 Jakarta Selatan 2.114.851 

3 Jakarta Utara 1.649.840 

4 Jakarta Timur 2.854.795 

5 Kepulauan Seribu 25.805 

6 Jakarta Barat 2.237.160 

 Total 10.004.967 

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI tahun 201527 

 

   Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kepadatan penduduk di Jakarta 

adalah tingginya tingkat migrasi masuk Jakarta mulai dari tahun 1970-an sampai 

1990-an sesuai data angka migrasi masuk seumur hidup sesuai tabel 1.1. yang 

sudah dipaparkan di atas. Tahun 1970 tingkat migrasi masuk seumur hidup 

sebesar 1.821.833 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga 

puluh tiga) jiwa yang menandakan jumlah/tingkat penduduk yang asal 

kelahirannya bukan di Jakarta. Sampai di tahun 1990 tingkat migrasi seumur 

hidup sudah sebesar 3.170.215 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima 

belas) jiwa. Laporan Status Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2013 yang 

dikeluarkan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) PEMDA 

menyatakan bahwa jika pada provinsi lain pengaruh migrasi dapat diabaikan 

karena diasumsikan bahwa penduduk yang masuk ke daerah tersebut dan yang 

                                                      
27 Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Data Penduduk, 

http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/laporan, diakses tanggal 1 Mei 2016. 

http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/laporan
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keluar dari daerah tersebut relatif sama, maka untuk DKI Jakarta faktor migrasi 

sangat besar pengaruhnya terhadap pertambahan jumlah penduduk.28  

   Penurunan baru terjadi setelah tahun 1990-an lebih dikarenakan tingkat 

kepadatan Jakarta sudah masuk ke level yang jenuh, ditambah adanya kebijakan 

pemukiman baru di daerah sekitar Jakarta (Bogor, Tangerang, Depok, dan 

Bekasi). Data BPS menyebutkan bahwa tahun 1990-2010 migrasi keluar lebih 

tinggi daripada migrasi masuk. Misalnya menurut perhitungan recent migration 

pada tahun 2010, migrasi masuk sebesar 643.959 (enam ratus empat puluh tiga 

ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) jiwa, lebih kecil dibandingkan angka 

migrasi keluar sebesar 883.423 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus 

dua puluh tiga) jiwa.29   

   Jakarta yang tingkat migrasinya sudah menurun ini tidak menghilangkan 

kebutuhan akan kebijakan kependudukan yang mengatur arus pendatang atau 

migrasi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: 

1. Pertama, adalah untuk daerah Jakarta sendiri masih tersisa fenomena arus 

migrasi masuk oleh para pendatang yang tidak memiliki modal, dan 

kemampuan yang cukup untuk bersaing hidup di Jakarta. Migrasi jenis ini 

memiliki potensi permasalahan khususnya mengganggu ketertiban umum 

dan sosial. Para pendatang biasanya datang pada arus balik mudik lebaran 

karena diajak oleh sanak saudara mereka yang sudah bekerja terlebih dahulu 

di Jakarta. Dikarenakan faktor pendorong dari daerah asal sangat tinggi 

(misalnya karena ketiadaan lapangan kerja di desa) maka mereka tergiur 

                                                      
28 BPLHD. 2013. Op.cit, hlm 567. 
29 Badan Pusat Statistik. Migrasi Risen tahun 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2010, dan 2015, 

dapat diakses di  http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1273, diakses tanggal 9 Juli 2016 

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1273
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untuk datang walaupun belum tentu ada lapangan kerja yang layak untuk 

mereka. Implikasi yang tidak diinginkan adalah ketika para pendatang 

tersebut berakhir menjadi masalah sosial di Jakarta karena menggelandang, 

menjadi pengemis, joki three in one, atau preman, serta membangun 

pemukiman ilegal yang menjadikan lingkungan kumuh.30 

2. Kedua, fenomena mengenai permasalahan kependudukan yang dialami 

Jakarta ini seharusnya dapat dicegah untuk terjadi di daerah-daerah sekitar 

Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, yang pada masa sekarang 

justru menjadi target penyebaran pendatang/migran dari Ibukota. Kehidupan 

Jakarta dari segala sektor, baik mobilitas masyarakatnya sudah tidak dapat 

dipisahkan dengan kota-kota sekitarnya tersebut. Pemerintah diharapkan 

dapat melakukan pembelajaran terhadap permasalahan ini agar dapat 

memaksimalkan fenomena persebaran penduduk Jakarta ke daerah kota 

satelit dimaksud guna mengurangi kepadatan penduduk Jakarta. 

 

   Pengkajian “Politik Hukum Kebijakan Jakarta Kota Tertutup di tahun 1970” 

melalui disertasi ini tidak lupa dilakukan dalam kerangka sistem pemerintahan 

yang menganut asas desentralisasi. Otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi sudah diangap sebagai salah satu unsur penting penyelenggaraan 

negara oleh pendiri bangsa khususnya demi mewujudkan tuntutan demokratisasi 

masyarakat di daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. 31  Hal ini 

ditunjukkan sejak Undang-Undang pertama yang ditetapkan setelah proklamasi 

                                                      
30 BPLHD. 2013. Op.Cit. hlm III-585. 
31 Jose Mario Monteiro. 2016. Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, hlm 1. 
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kemerdekaan yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang “Peraturan 

mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah”, Indonesia sudah menganut asas 

desentralisasi dalam sistem otonomi daerah. Mohammad Hatta menyebutkan 

pembentukan pemerintahan daerah yang berotonomi merupakan salah satu aspek 

pelaksanaan paham kedaulatan rakyat. Dalam pernyataannya Hatta menyatakan32: 

 

“Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan 

nasibnya tidak hanya pada pucuk pimpinan negeri, melainkan juga pada 

setiap tempat di kota, desa, dan di daerah.” 

 
 

   Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menganut asas desentralisasi 

sebagaimana konsideran huruf b UU No. 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan 

Daerah” diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan.33 Jika pembangunan sudah mewujudkan kemerataan dan keadilan sosial 

ekonomi bagi setiap daerah di Indonesia maka dengan sendirinya penduduk tidak 

akan berpindah dan memenuhi kota-kota tertentu saja, dengan kata lain persebaran 

penduduk yang merata akan lebih mudah terwujud. 

   Mengacu kepada seluruh pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian 

terkait kebijakan kota tertutup di Jakarta tahun 1970 melalui Disertasi ini akan 

dikaji dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang menganut asas 

                                                      
32 Mohamad Hatta. 1976. Kumpulan Karangan (I), Jakarta: Bulan Bintang, hlm 103. 
33 Republik Indonesia. 2014.  Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244. 
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desentralisasi dan prinsip otonomi daerah mengingat kebijakan kota tertutup 

tersebut dibentuk oleh pemerintah daerah. Selain itu beberapa konsep turut dikaji 

dan saling berkaitan satu sama lain yaitu: (1) status Ibukota Negara Republik 

Indonesia dan konsekuensinya, (2) mobilitas kependudukan termasuk migrasi 

permanen dan non permanen; (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

termasuk pelaksanaan asas desentralisasi dan prinsip otonomi daerah secara 

nasional juga secara khusus yang berlaku bagi ibukota Jakarta; (4) Sistem 

administrasi kependudukan; (5) Hak Asasi Manusia; (6) Aspek-aspek lain yang 

mendukung pengendalian kependudukan seperti aspek ketertiban umum, sosial, 

tata ruang, serta pemerataan pembangunan daerah-daerah tertinggal sebagai wujud 

pelaksanaan asas desentralisasi. 

   Terakhir, terkait tipe penelitian disertasi ini adalah penelitian normatif34 karena 

peneliti akan menggali kebijakan Jakarta kota tertutup di tahun 1970 melalui 

pengkajian produk hukum tertulisnya serta peraturan perundang-undangan yang 

terkait baik di tingkat daerah Jakarta juga nasional lalu melihat relevansi adaptasi 

di kebijakan masa sekarang. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, sangat 

menarik untuk meneliti Kebijakan Jakarta Kota Tertutup tahun 1970 untuk 

menemukan pengaturan yang ideal mengenai hal itu di masa mendatang, untuk 

dijadikan suatu Disertasi. 

 

 

 

                                                      
34 Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada, hlm 118. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

   Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti akan 

mengkaji politik hukum sebuah produk hukum terkait kebijakan kota tertutup 

yang pernah dicanangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta di tahun 1970. Politik 

hukum adalah kebijakan dasar atau dalam arti lain adalah latar belakang 

ditetapkan atau tidak ditetapkannya sebuah kebijakan hukum (legal policy). Pada 

dasarnya latar belakang tersebut dapat dengan mudah ditemukan di bagian 

konsideran atau pertimbangan dan penjelasan umum dari sebuah produk hukum 

positif, akan tetapi peneliti akan mengkaji produk hukum kebijakan dimaksud 

secara keseluruhan agar dapat memberikan gambaran yang utuh khususnya 

mengenai alasan pemerintah DKI Jakarta saat itu dalam menetapkan kebijakan 

yang demikian.35 

   Isi kebijakan kota tertutup di Jakarta tahun 1970 dengan tegas melarang setiap 

pendatang dari luar daerah Jakarta untuk menetap jika mereka tidak memiliki 

pekerjaan dan tempat tinggal resmi di DKI Jakarta. Jika dilihat konsiderannya 

maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini ditetapkan karena pemerintah 

merasakan permasalahan tingkat migrasi masuk Jakarta pada saat itu sudah dalam 

tahap yang akan membahayakan tata kehidupan masyarakat Jakarta. Maksud dari 

membahayakan tata kehidupan masyarakat Jakarta adalah keadaan dimana 

pembangunan tidak mampu mengejar cepatnya pertumbuhan penduduk sehingga 

terjadi ketidakmerataan kesejahteraan penduduk. 

                                                      
35 Saragih, Loc.cit. 
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   Kebijakan kota tertutup di Jakarta tersebut dalam perjalanannya tidak berhasil 

diimplementasikan dan justru terlupakan oleh Gubernur-Gubernur yang 

memerintah setelah Ali Sadikin. Peneliti lalu menghubungkan kegagalan 

pengimplementasian kebijakan ini dengan permasalahan kependudukan yang 

terjadi di masa sekarang. Kepadatan penduduk di Jakarta sudah sangat tinggi dan 

menghasilkan permasalahan kependudukan seperti banjir, kemacetan lalu lintas, 

pengangguran, dan sebagainya sehingga permasalahan kependudukan di Jakarta 

dapat dikatakan menjadi kian kompleks. 

   Permasalahan kependudukan Jakarta yang kian kompleks tersebut 

membutuhkan solusi yaitu sebuah kebijakan kependudukan yang dapat 

menyelesaikan segala permasalahan kependudukan tersebut. Oleh karena itu, 

dalam penelitian normatif ini pengkajian peneliti tidak hanya selesai sampai 

kepada politik hukum Kebijakan Jakarta Kota Tertutup di tahun 1970 tetapi juga 

melihat relevansi dan urgensi pengadaptasian Kebijakan Jakarta Kota Tertutup 

tersebut di masa sekarang. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

   Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana politik hukum pemerintah DKI Jakarta dalam menetapkan 

Jakarta sebagai kota tertutup di tahun 1970? 

2. Apa implikasi yuridis penetapan kebijakan kota tertutup tersebut terhadap 

penurunan tingkat migrasi atau dengan kata lain bagaimana pelaksanaan 

kebijakan kota tertutup dalam praktiknya setelah kebijakan itu ditetapkan? 
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3. Bagaimana pengaturan yang ideal ke masa mendatang untuk DKI Jakarta 

terkait dengan sistem perundang-undangan yang berlaku? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

   Tujuan sebuah penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran dengan 

mengadakan analisa dan konstruksi.36  Adapun tujuan penelitian hukum adalah 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-

doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.37  Oleh karena itu, 

tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk mengetahui politik hukum kebijakan 

Jakarta kota tertutup di tahun 1970, melihat kemungkinan akan adaptasi kebijakan 

tersebut pada sistem hukum nasional di masa sekarang, lalu mengkaji solusi 

kebijakan kependudukan yang tepat untuk masa sekarang. Secara rinci, berikut 

tujuan penelitian ini: 

1. Mengetahui dan menelaah arah politik hukum pemerintah DKI Jakarta 

dalam menetapkan Jakarta sebagai kota tertutup di tahun 1970; 

2. Menganalisis implikasi yuridis atas praktik pelaksanaan Kebijakan Kota 

Tertutup setelah kebijakan itu ditetapkan, dan;  

3. Menggagas, menguraikan, dan menganalisis bentuk pengaturan yang ideal 

untuk DKI Jakarta terkait dengan sistem perundang-undangan yang 

berlaku saat ini. 

 

                                                      
36  Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 20. 
37  Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana, hlm 35. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

   Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu: 

1.5.1 Kegunaan Akademis  

Penelitian Disertasi ini untuk mendapatkan kesimpulan akhir penelitian 

akan mengkaji beberapa produk hukum serta pendapat-pendapat atau 

teori-teori hukum yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, kependudukan, migrasi kependudukan, Hak Asasi Manusia dan 

lainnya. Hal ini tentunya akan menjadi sumber bacaan serta sumber 

informasi dan pengetahuan bagi pembacanya. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian Disertasi ini diharapkan bisa memberikan sumbangan kepada 

pemerintah serta perumus kebijakan dalam menemukan bentuk 

kebijakan hukum yang sesuai dengan sistem perundang-undangan yang 

berlaku serta dapat menyelesaikan permasalahan kependudukan 

khususnya terkait migrasi di Jakarta serta di daerah-daerah lainnya di 

Indonesia. 

 

1.6 Originalitas Penelitian  

   Dalam pengamatan penulis melalui penulusuran bahan-bahan pustaka, belum 

ditemukan uraian secara khusus menganalisis tentang Kebijakan Jakarta Kota 

Tertutup di tahun 1970. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang 

memiliki relevansi dengan disertasi ini antara lain: 

 



Pendahuluan 

21 

 

1.6.1 Ramly Hutabarat, Disertasi Hukum Universitas Indonesia tahun 

2004, “Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi 

Politik di Indonesia (1971-1997)”38 

 

   Signifikansi penelitian Disertasi Ramly Hutabarat dengan penelitian Disertasi 

yang disusun oleh peneliti ini terutama karena sama-sama merupakan kajian 

politik hukum walaupun dengan objek yang berbeda. Disertasi Ramly Hutabarat 

mengkaji politik hukum sistem demokrasi di Indonesia pada zaman Orde Baru 

atau di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Ramly Hutabarat fokus ingin 

menggambarkan adanya penyelewengan kewenangan oleh pemerintahan yang 

dipimpin Soeharto yang bertentangan dengan asas-asas Demokrasi dan 

bertentangan juga dengan hukum dan konstitusi negara, dimana penyelewengan 

tersebut dilakukan demi menumpuk kekuasaan politik atau ekonomi. Objek 

penelitian Disertasi ini tentunya jauh berbeda dari Penelitian Disertasi yang 

disusun peneliti yang merupakan kajian politik hukum terhadap sebuah produk 

hukum di bidang kependudukan di masa lalu. 

   Latar belakang masalah disertasi ini adalah: 

1. Apakah Politik Hukum  Pemerintahan Soeharto tentang demokrasi politik  

tahun 1971-1997 telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (Kontitusi) 

yang berlaku di Indonesia? 

2. Mengapa pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik melahirkan 

produk hukum yang tidak demokratis? 

                                                      
38 Ramli Hutabarat. 2004. Sebuah Disertasi: Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang 

Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997). Jakarta:Universitas Indonesia. 
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3. Apakah politik hukum pemerintahan Soeharto tentang demokrasi politik 

hukum menimbulkan implikasi terhadap hak-hak politik warga negara? 

4. Langkah-langkah politik hukum bagaimanakah yang dilakukan dalam 

membangun politik hukum ke depan? 

   Disertasi ini menghasilkan kesimpulan berikut: 

1. Pemerintahan Soeharto dalam perjalanan pemerintahannya melakukan 

konsolidasi memperkuat kekuasaannya dengan menciptakan rekayasa 

politik. Rekayasa Politik tersebut antara lain dilakukan melalui politik 

hukum dan menyusun berbagai organisasi politik sebagai sandaran basis 

kekuasaannya. 

2. Soeharto seakan-akan menganakemaskan partai Golongan Karya (Golkar) 

yang merupakan wadah politiknya. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan 

rekrutmen anggota Kabinet yang tidak memberi kesempatan kepada parpol 

lain selain Golkar untuk menjadi Menteri dan Gubernur. Hal ini 

bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan  

sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 

3. Politik Hukum pemerintahan Soeharto selalu menguntungkan kekuasaan 

Soeharto dan di lain pihak merugikan barisan politisi yang berlainan wadah 

politik dengan Soeharto. Selain itu hak-hak politik warga negara lainnya 

terbelenggu dan dibatasi baik dalam menyuarakan apa yang dipandang 

benar dan hak mendapatkan kesempatan menduduki jabatan-jabatan penting 

dalam lembaga-lembaga yang hanya didominasi oleh militer dan Golkar. 
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4. Politik Hukum Pemerintahan Soeharto berpengaruh secara yuridis dimana 

implikasi politiknya sekurang-kurangnya menciptakan ketidakadilan politik, 

sentralisasi kekuasaan otoriter, ketidaksamaan hak politik dan ekonomi, 

serta ketidakberdayaan partai-partai politik yang tidak sejalan dengan 

Soeharto. 

5. Langkah-langkah politik hukum yang oleh pemerintah pasca Soeharto baik 

yang telah dilakukan maupun yang semestinya dilakukan ke depan sebagai 

koreksi terhadap demokrasi politik oleh Pemerintahan Soeharto antara lain:  

a. Mengamandemen UUD 1945; 

b. Memperbaharui paradigma demokrasi politik yang lebih demokratis 

dan adil; 

c. Membangun watak dan karakter para penyelenggara negara agar lebih 

sesuai dengan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia; 

d. Membuka ruang pers yang lebih bebas dan bertanggung jawab; 

e. Membebaskan para tahanan politik yang sesuai dengan nilai-nilai 

keadilan dan kemanusiaan; 

f. Memberikan kebebasan mendirikan partai politik; 

g. Memberikan kebebasan terhadap warga negara untuk mengemukakan 

pendapat baik lisan maupun tulisan; 

h. Memberikan kesempatan terhadap setiap orang yang berkompeten dan 

berkualitas untuk  duduk sejajar dalam cabinet; dan 
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i. Merombak dan memperbaharui politik hukum yang tidak sesuai lagi 

dengan tuntutan zaman yang lebih transparan, adil, demokratis, dan 

akuntabel. 

 

1.6.2 Lukman Fadlun, Disertasi Hukum Universitas Brawijaya Malang 

tahun 2012, “Pembatalan Peraturan Daerah dan Implikasinya 

terhadap Prakarsa dan Aspirasi Masyarakat.”39 

   Signifikansi penelitian Disertasi ini dengan penelitian Disertasi yang peneliti 

susun adalah sama-sama mengkaji konsep kewenangan pemerintahan daerah 

dalam pembentukan kebijakan daerah yang tidak dapat lepas dari kontrol 

pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

daripadanya. Disertasi Lukman Fadlun ingin menggambarkan bahwa ada hal yang 

mencegah terlaksananya pemerintahan daerah secara efektif yaitu kesewenang-

wenangan Pemerintah Pusat dalam membatalkan beberapa Peraturan Daerah. 2 

(dua) faktor yang menjadi alasan pembatalan oleh pemerintah pusat yaitu karena 

bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Selain itu adanya perbedaan pemaknaan antara pemerintah 

pusat dengan daerah mengenai ruang lingkup atau makna kepentingan umum. 

   Adapun perumusan masalah penelitian Disertasi ini adalah: 

1. Bagaimanakah pembatalan Perda oleh Pemerintah baik menyangkut soal 

faktor-faktor penyebab, mekanisme maupun bentuk pembatalannya? 

                                                      
39 Salim dan Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, 

Jakarta:Rajawali Pers, hlm 64-66. 
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2. Bagaimanakah implikasi pembatalan Peraturan Daerah terhadap prakarsa 

dan aspirasi masyarakat? 

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Faktor utama penyebab Perda dibatalkan adalah karena secara normatif 

dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, berdasarkan Pasal 136 dan Pasal 145 UU No. 

32 tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”. Namun permasalahannya 

adalah adanya perbedaan pemahaman antara pusat dan daerah tentang 

makna kepentingan umum serta perundangan-undangan yang lebih tinggi. 

Selain itu ada praktik yang salah soal pembatalan Perda tersebut dimana 

seharusnya berdasarkan Pasal 145 UU No. 32 tahun 2004, Perda dibatalkan 

melalui Peraturan Presiden tetapi praktiknya justru dengan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri. 

2. Intensitas pembatalan Perda yang tinggi oleh Pemerintah Pusat akan 

mengganggu terlaksananya otonomi daerah. Pemerintah Daerah akan 

kehilangan peluang melakukan kreatifitas dan terobosan dalam 

pembentukan kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi 

khusus setiap daerah.  
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1.6.3 Enny Nurbaningsih, Disertasi Hukum Universitas Gajah Mada tahun 

2011, “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah 

dalam Peraturan Daerah.”40 

   Fokus kajian penelitian Disertasi Enny Nurbaningsih adalah kewenangan daerah 

dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah. Kewenangan pembentukan 

atribusi UUD tidak dapat dimaknai Perda langsung melaksanakan UUD, tetapi 

merupakan materi muatan sisa. Maksudnya, keleluasaan pembentukan Perda oleh 

daerah yang bersifat pendelegasian atribusi tetap merupakan materi muatan sisa 

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan batas 

kompetensi daerah untuk mengatur. Hal ini memiliki signifikansi dengan 

penelitian Disertasi peneliti dalam hal pembentukan sebuah kebijakan wajib 

memperhatikan kesesuaian hierarki dalam sistem perundang-undangan di 

Indonesia.  

   Ada 3 (tiga) masalah yang dikaji oleh Enny Nurbaningsih, yang meliputi: 

1. Bagaimana pengaturan wewenang mengatur dan mengurus urusan daerah 

berdasarkan makna otonomi luas? 

2. Bagaimana batas wewenang penggunaan wewenang daerah mengatur dan 

mengurus urusan daerah? dan 

3. Bagaimana aktualisasi penggunaan wewenang mengatur dalam Perda?  

   Hasil penelitian Enny Nurbaningsih disajikan berikut ini: 

1. Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah cenderung harus 

diatur agar tercipta tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus 

                                                      
40 Salim dan Nurbani. 2013. Op.cit., hlm 201. 
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penyeragaman Perda. Terlalu ketatnya proses pengawasan pemerintah pusat 

menyebabkan kewenangan otonomi daerah menjadi tergerus. Undang-

Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang 

“Pemerintahan Daerah” merupakan produk hukum yang ditetapkan di awal 

masa orde reformasi. Keduanya menganut sistem otonomi riil dan seluas-

luasnya tetapi implikasi penegakannya berbeda. Undang-Undang No. 22 

tahun 1999 sudah mereduksi pengaruh kuat pemerintah pusat terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan daerah tetapi tidak mempersiapkan 

instrumen hukum yang menerjemahkan desentralisasi utuh dan bulat bagi 

pemerintah daerah. Akibatnya pembentukan Perda menjadi kewenangan 

mutlak daerah sehingga berdampak negatif karena produk hukum yang 

dihasilkan banyak menimbulkan komplikasi yang kemudian berakhir 

dengan pembatalan. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 merubah format 

desentralisasi utuh dengan pengetatan pengawasan Perda yang berpedoman 

pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). Hal ini 

mengembalikan daerah pada kondisi masa lalu tetapi dengan format baru 

sebagai tukang pelaksana NSPK. Praktik pembentukan Perda hanya 

difokuskan kepada Perda delegasian sehingga hanya akan menjauhkan visi 

dan misi daerah itu sendiri. 

2. Kewenangan atribusi yang diberikan UUD tidak dapat dimaknai Perda 

langsung melaksanakan Perda. Materi muatan suatu peraturan perundang-

undangan wajib mengikut hierarki, jenis, dan fungsi yang melekat pada 

masing-masing peraturan perundang-undangan. Perda atribusian ataupun 
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delegasian seharusnya merupakan muatan sisa. Keleluasaan pembentukan 

Perda atribusian tetap merupakan materi muatan sisa dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan batas kompetensi 

daerah untuk mengatur.  

3. Proses pembuatan Perda semakin rumit karena keharusan adanya Prolegda  

(Program Legislasi Daerah) dan naskah akademik tanpa melihat karakter 

Perda. Perda delegasian memiliki karakter berbeda dengan Perda atribusian 

karena sangat tergantung pada peraturan yang mendelegasikan untuk diatur 

dengan Perda Prolegda, hanya dapat dibentuk guna mengakomodasi 

kebutuhan daerah membentuk Perda atribusian sehingga dapat dijelaskan 

urgensi, latar belakang, sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta jangkauan 

arah pengaturan. Dengan demikian, keleluasaan membentuk Perda 

atribusian tidak berada di luar batas kompetensi daerah dalam mengatur.” 

 

1.7 Kerangka Teori dan Konsep 

   Grand Theory yang akan digunakan dalam Disertasi ini adalah teori negara 

hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang 

berdasarkan hukum yaitu jalannya negara ditentukan oleh hukum dan konstitusi 

sebagai hukum tertinggi. Konstitusi NKRI UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat 3 sendiri 

menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dalam 

negara hukum, yang dianggap pemimpin adalah hukum itu sendiri bukan orang. 

Ide ini sudah ada sejak zaman Plato dalam bukunya Nomoi dimana dia 
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membedakan nomos (norma) dengan kratos (kekuasaan). Jika di Amerika konsep 

“Rule of Law” dikenal juga dengan konsep “The Rule of Law and Not of Men”.41 

   Pada tataran middle range theory digunakan teori desentralisasi dan teori 

susunan negara. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembagian 

kekuasaan baik vertikal maupun horizontal dan desentralisasi adalah penyerahan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan 

asas otonomi.42 Sedangkan teori susunan negara terkait dua kemungkinan susunan 

negara yaitu negara yang bersusun tunggal, yang disebut negara kesatuan dan 

negara yang bersusunan jamak yang disebut negara federasi.43 Hal ini dikaitkan 

dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia juga implikasinya terhadap 

pelaksanaan asas desentralisasi.  

   Pada tataran Operational Theory, digunakan beberapa teori yaitu teori hukum 

murni (pure law theory) dan teori (stufentheory) dari Hans Kelsen. Selain itu juga 

digunakan teori terkait Hak Asasi Manusia. Keseluruhan teori ini akan menjadi 

pisau bedah untuk menjawab rumusan permasalah disertasi ini. 

   Penelitian ini juga mengkaji konsep-konsep sebagai berikut: 

                                                      
41 Plato. 1986. The Laws. Ditermahkan oleh Trevor J Saunders. Penguin Classic. Lihat juga, 

Jimly Asshiddiqie. Makalah Hukum: Gagasan Negara Hukum Indonesia, hlm 2, dapat diakses di, 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses 

tanggal 18 Januari 2016. 
42  Republik Indonesia. 2014.  Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244. 

Loc.cit.  
43 Soehino. 2004. Ilmu Negara. Yogyakarta : Liberti., hlm 224. Lihat juga Sri Sumantri M. 

1984. Bentuk Negara dan Implementasinya berdasarkan UUD 1945. Jakarta : Gl Indonesia, hlm 

40. 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
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   Konsep kebijakan kota tertutup, adalah terkait objek penelitian yaitu sebuah 

produk hukum yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta di tahun 1970 yang 

bertujuan untuk menekan laju migrasi masuk ke kota Jakarta.44 

   Konsep mobilitas penduduk, termasuk migrasi masuk kota Jakarta. Migrasi 

adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya di dalam negeri 

sendiri.45  Mereka yang berpindahnya bersifat sementara seperti pedagang atau 

pengunjung tidak termasuk migrasi, tetapi merupakan jenis mobilitas penduduk 

Jakarta yang masuk dalam kajian Disertasi ini.46 

   Konsep politik hukum, adalah landasan utama analisa penelitian ini yang 

bertujuan mencari latar belakang sebuah kebijakan pemerintahan. Bintan Saragih 

menyatakan bahwa politik hukum adalah mengkaji kebijakan yang diambil oleh 

negara untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu 

diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai 

apa yang perlu diatur agar dengan kebijakan tersebut penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara 

secara bertahap dan terencana dapat terwujud.47 

   Nomensen Sinamo menambahkan bahwa politik hukum bersumber dari nilai-

nilai yang berlaku di masyarakat untuk merealisasikan tujuan negara yang hendak 

diwujudkan atau dicita-citakan. Masyarakat Indonesia yang pluralisme dari suku, 

                                                      
44 DKI Jakarta. 1970. Lembaran Daerah Khusus Ibukota Djakarta  No 35 Tahun 1970. Loc.cit. 
45  Surianingsih. 2006., Jurnal Hukum Pola Migrasi di Provinsi Sumatera dan Kaitannya 

dengan Hukum dan Kependudukan, dalam JURNAL EQUALITY, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006, 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. diakses di 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17188/1/equ-agu2006-11%20(8).pdf, pada tanggal 

15 Mei 2015. 
46 Universitas Indonesia. 1984. Buku Pegangan Bidang Kependudukan Edisi Kedua, Lembaga 

Demografi Fakultas Ekonomi UI, hlm 39. 
47 Bintan Regen Saragih. 2006. Op.cit, hal 17 
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budaya, ras, agama, dan kelas ekonomi menyebabkan nilai-nilai masyarakat 

tersebut terbagi atas banyak kepentingan-kepentingan yang tidak mungkin 

semuanya dipenuhi oleh hukum. Oleh karena itu, para pendiri bangsa di masa 

menjelang kemerdekaan membentuk sebuah konstitusi tertulis yaitu UUD 1945 

demi menyelaraskan semua pihak mengenai cara-cara negara dalam mencapai 

tujuan dan cita-cita bangsa.48 

   Konsep UUD 1945 sebagai konstitusi yang mendasari sistem ketatanegaraan 

Indonesia. UUD 1945 dan setelah amandemen disebut UUD Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 melalui Pasal-Pasalnya memberikan ciri kepada negara ini 

sebagai negara kesatuan, negara berdemokrasi konstitusi, negara yang 

berdasarkan hukum, negara yang menjaga kesejahteraan, dan negara yang 

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara kesatuan 

membedakan dirinya dengan negara federal dimana kekuasaan dan kedaulatan 

terpusat hanya pada pemerintah pusat. Lalu Indonesia sebagai negara demokrasi 

berdasarkan konstitusi juga negara yang menegakkan hukum menghasilkan sistem 

pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi (sistem otonomi 

daerah).  

   Konsep otonomi daerah adalah pembagian hak, kewenangan dan kewajiban 

dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom di provinsi dan 

kabupaten/kota untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-

Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah 

                                                      
48  Nomansen Sinamo. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia, Permata Aksara: Jakarta, hlm 45. 
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memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan 

yang dianggap baik bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Daerahnya 

menurut UU No. 23 tahun 2014 Pasal 17. Undang-Undang yang mengatur 

otonomi daerah di masa sekarang adalah UU No. 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menonjolkan atau memperjelas peran Pemerintah Pusat 

sebagai pembina dan penentu akhir sebuah kebijakan Daerah. Hal ini terkesan 

menggerus kewenangan daerah tetapi dalam sisi positif Undang-Undang ini 

menginginkan agar Kebijakan Daerah selaras dengan Kebijakan Nasional 

sebagaimana konsep negara kesatuan yang dianut oleh negeri ini.49 

   Konsep Kedudukan Khusus Ibukota Jakarta yaitu status Jakarta sebagai 

Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia memberikan konsekuensi 

pengkhususan regulasi otonomi daerah yang khusus diatur di UU No. 29 tahun 

2007 tentang “Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota NKRI”.50 Pasal 

399 UU No. 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” mengatur bahwa 

selama diatur khusus oleh Undang-Undang keistemewaan daerah, maka ketentuan 

khusus itu patut didahulukan. Undang-Undang No. 29 tahun 2007 memberikan 

kewenangan bagi pemerintah Daerah Jakarta untuk membentuk Perda-Perda yang 

bertujuan mengatasi dan mengendalikan permasalahan kependudukan di Jakarta. 

   Konsep administrasi kependudukan merupakan salah satu syarat 

pengendalian kependudukan oleh pemerintah. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 

24 tahun 2013 tentang “Administrasi Kependudukan” (LN 2013, No: 232) 

                                                      
49 Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”, 

Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244. 
50 Republik Indonesia. Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang “Pemerintahan Provinsi 

DKI Jakarta sebagai ibukota NKRI”, Lembaran Negara Tahun 2007 No. 93. 
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menyebutkan bawa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

penataan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.51 

   Konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), UUD 1945 pasca amandemen 

menekankan Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia.  Hak Asasi Manusia juga telah diatur di Undang-Undang tersendiri yaitu 

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 27 (1) UU No. 39 tahun 

1999  mengatur bahwa52,  

 

 

“Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, 

berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik 

Indonesia.” 

 
 

   Konsep-konsep lain seperti konsep ketertiban umum, sosial, tata ruang, serta 

pemerataan pembangunan nasional sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

Usaha pengendalian migrasi dan kependudukan tidak dapat hanya berfokus 

kepada kegiatan administrasi kependudukan melainkan juga didukung oleh 

konsep-konsep lainnya tersebut. 

 

 

 

 

                                                      
51 Republik Indonesia. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang “Administrasi 

Kependudukan”, Lembaran Negara Tahun 2013 No. 232. 
52 Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”, 

Lembaran Negara Tahun 1999 No. 165. 
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Gambar 1:  Kerangka Teori dan Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Sistematika Disertasi 

   Dalam menyajikan penelitian ini, peneliti menyusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

   Pada bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini diuraikan mengenai latar 

belakang penelitian, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, originalitas penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika 

penelitian. 
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   Pada bab ke-dua adalah Tinjauan Pustaka. Bagian ini akan didefinisikan dan 

diuraikan mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam 

Disertasi ini. Konsep yang akan diuraikan adalah konsep politik hukum, konsep 

konstitusi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, konsep mobilitas 

penduduk termasuk migrasi, konsep otonomi daerah, konsep kedudukan khusus 

Ibukota Jakarta, konsep administrasi kependudukan, konsep hak asasi manusia, 

serta konsep-konsep lain yang berhubungan dengan pengendalian mobilitas 

penduduk termasuk migrasi. Teori-teori yang digunakan sebagai pisau bedah 

analisa adalah teori negara hukum (grand theory), teori desentralisasi (middle 

theory), teori susunan negara, serta teori hukum murni, hukum berjenjang dan 

teori terkait dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (applicative theory). 

   Pada bab ke-tiga adalah Metode Penelitian. Bab ini diuraikan mengenai 

metode pendekatan, instrument penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan 

data, serta metode pengolahan data dan analisis data. 

   Pada bab ke-empat akan dilakukan analisa yang menjawab pertanyaan 

permasalahan disertasi ini. Bab ke-empat akan dibagi kepada 3 (tiga) bagian 

sesuai dengan jumlah pertanyaan permasalahan. Pada bagian pertama akan 

dianalisa konten produk hukum yang memuat Kebijakan Kota Tertutup di tahun 

1970 untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu “Bagaimana politik 

hukum pemerintah DKI Jakarta dalam menetapkan Jakarta sebagai kota tertutup 

di tahun 1970?” Bagian kedua akan dianalisa, “Apa implikasi yuridis penetapan 

kebijakan kota tertutup tersebut terhadap penurunan tingkat migrasi atau dengan 

kata lain bagaimana pelaksanaan kebijakan kota tertutup dalam praktiknya setelah 
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kebijakan itu ditetapkan?” Bagian ketiga akan dianalisa solusi kebijakan 

kependudukan yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga yaitu 

“Bagaimana pengaturan yang ideal ke masa mendatang untuk DKI Jakarta terkait 

dengan sistem perundang-undangan yang berlaku?” 

   Pada bab ke-lima adalah penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan penulis 

dan saran penulis berbasis pada hasil penelitian yang peneliti lakukan. 
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