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PROGRESIVITAS HUKUM
TERHADAP SIBERNETIKA TALCOTT PARSONS & BREDEMEIER

(Analisis Kasus Pemecatan Walikota Surabaya)

1. Pengantar

Talcott Parsons terkenal dengan Teori Sibernetik (Rahardjo1996:36-39,
Achmad Ali, 1996:298-302) yang mengatakan bahwa tata kehidupan masyarakat
berada dalam suatu sistem yang saling terkait dan sistem kemasyarakatan itu
terdiri atas empat sub sistem dengan fungsi primernya masing-masing yaitu :
a. Sub sistem ekonomi berfungsi adaptasi (adaptation);
b. Sub sistem politik berfungsi pencapaian tujuan (goal pursuance);
c. Sub sistem sosial berfungsi integrasi (integration);
d. Sub sistem budaya berfungsi mempertahankan pola (pattern maintenance);

Sub-sub sistem yang saling berkaitan itu mengalirkan dua arus dengan arah
yang berlawanan bergantung pada fungsinya. Parsons menamakan arus itu
sebagai:
a. Arus Energi, yaitu arus yang berisikan kekuatan, di mana bila arus ini mengarah

ke atas, semakin naik maka arus kekuatan itu akan semakin semakin besar dan
dan bila mengarah ke bawah, semakin turun arus energinya juga semakin kecil.

b. Arus informasi, yaitu arus yang berisikan informasi yang mengalir, apabila dari
bawah mengarah ke atas, semakin naik ke atas akan semakin kecil kadar
informasi yang disampaikan. Dan apabila arus informasi itu mengarah ke
bawah, semakin turun akan menyebabkan informasinya semakin besar.

Teori Sibernetik ini menyimpulkan bahwa hukum dalam kehidupan
masyarakat “tidaklah otonom”, karena senantiasa dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain faktor ekonomi, politik, sosial, budaya termasuk antropologi dan
psikologi. Tegasnya, teori ini dengan indikator-indikator tersebut di atas
memperlihatkan adanya suatu hubungan sibernetik. Sibernetik berasal dari kata
Yunani kybernetike yang berarti “seni keahlian untuk mengarahkan” (Rahardjo,
1996:38).

Pada awal bulan Februari 2011 media massa nasional ramai memberitakan
tentang pemakzulan Walikota Surabaya oleh DPRD Kota Surabaya. Melalui hak
angket, DPRD sampai pada keputusan untuk memberhentikan Walikota karena
Walikota mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 56 dan 57 tentang
kenaikan pajak reklame.

Bila dicermati, penulis melihat bahwa adanya hubungan antara pemakzulan
dengan Teori Sibernetik Parsons, artinya sub-sub sistem Parsons sesungguhnya
mewarnai kehidupan masyarakat Surabaya pada khususnya dan masyarakat
Indonesia pada umumnya. Sub sistem dan fungsi dari sub sistem yang terakumulasi
dalam arus energi dan arus informasi dapat dikendalikan arahnya. Arus energi arah
ke atas menunjukkan bahwa peranan DPRD yang semakin jauh dari kepatutan dan
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sopan santun. Arus informasi yang mengarah ke bawah juga menunjukkan DPRD
hanya mementingkan aspirasi ekonomi dari kelompok tertentu (yang lebih kaya).

Penulis melihat bahwa perilaku DPRD telah menyimpang dari sistem hukum
yang seperti yang dikemukakan oleh Bredemeier, bahwa hukum harus bertindak
sebagai integrator untuk mengatasi masalah tersebut. Karena permasalahannya
juga kompleks maka sangat diperlukan progresivitas hukum sehingga tatanan
masyarakat kembali pulih.

Kata progresif berasal dari progressi yang berarti adalah kemajuan. Jadi di
sini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembanangan zaman,
mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta
mampu melayani masyarakat dengan menyandar pada aspek moralitas dan
sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri (Rahardjo, 2003:228). Lebih
lanjut Rahardjo mengatakan bahwa selain itu konsep hukum progresif tidak lepas
dari konsep progresivisme, yang bertitik tolak pada pandangan kemanusiaan,
bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang kepedulian
terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun cara berhukum di dalam
masyarakat.

2. Pembahasan

Hingga saat ini banyak pendapat tentang kasus tersebut namun penulis
mencoba menganalisisnya dari kacamata konsep Sosiologis menurut ajaran Talcott
Parsons yang kemudian dikembangkan oleh H.C Bredemeier sebagai berikut :

a. Konsep ajaran Talcott Parsons dan H.C Bredemeier

Pandangan Talcott Parsons terhadap sub sistem ekonomi mengantarkan
kita pada aspek kesejahteraan masyarakat, artinya secara umum dikatakan
masyarakat sejahtera kalau ditopang oleh peerekonomian yang memadai guna
memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu maka sub sistem ini berfungsi untuk
mengadaptasikan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya
alam maupun dayanya secara fisik organik.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diperlukan kemampuan
politik yang dalam arti positif politik dapat disebut sebagai segala urusan dan
tindakan yang bertujuan untuk mengakomodasikan kepentingan terhadap sumber-
sumber perekonomian yang terbatas. Politik bukan dalam arti negatif sebagai tipu
muslihat, kelicikan atau daya upaya (Poerwadarminta, 2005:763). Karena
nuansanya posistif maka urusan dan tindakan yang dimaksud diimplementasikan
sebagai suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka
pencapaian tujuan yang dicita-citakan (goal pursuance).
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Untuk mencapai tujuan itu sangat diperlukan lembaga kemasyarakatan
sebagai sesama komunitas untuk hidup bersama sehingga secara kodrati individu
akan berintegrasi (integration) dengan sesamanya, kemudian berintegrasi pula
dengan komunitasnya dan lebih luas lagi berintegrasi dengan suku, bangsa yang
lebih luas baik dalam negara atau di luar negara. Penulis mengasumsikan arti
politik secara positif, artinya esensi politik itu secara normatif dilakukan seperti apa
adanya, karena sudut pandang politik adalah untuk kesejahteraan ekonomi
masyarakat dalam suatu tatanan sosial yang apa adanya pula. Tatanan sosial
demikian, dalam mengimplementasikan pemenuhan kebutuhannya akan
berlangsung secara dinamis dalam suatu sistem budaya. Pemenuhan kebutuhan
hidup dilakukan secara terus menerus dan berulang dalam ruang dan waktu yang
pada hakikatnya adalah untuk mempertahankan pola (pattern maintenance) dan
pada akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang ber budhi dan dhayah sebagai
cermin masyarakat yang beradab.

Demikian kira-kira keterkaitan sub sistem Parsons.
Dalam tulisan di atas ternyata sub sistem ekonomi, politik, sosial dan

budaya yang tersusun secara hirarkis itu bila dianalisa lebih lanjut akan nampak
bahwa ada dua arus yang menentukan intensitas pengaruhnya satu sama lain.

Gambar di bawah menunjukkan bahwa ada hubungan antara masing-
masing sub sistem melalui arus informasi dan arus energi. Arus energi yang
tertinggi berada pada sub sistem ekonomi. Sub sistem budaya memang sangat
kaya dengan ide, tetapi miskin dalam energi. Itulah sebabnya Achamd Ali
(1996:299) menuliskan konsep Parsons ini sebagai konsep sibernetik. Arus
informasi yang terbesar pada sub sistem budaya, dan semakin kecil ke sosial,
politik dan terakhir pada ekonomi. Sebaliknya arus energi terbesar pada ekonomi,
semakin kecil pada politik, sosial dan terakhir budaya. Lihat gambar kedua arus itu
sesuai konsep Rahardjo (1996:37) berikut ini :

Sub-sub
sistem

Fungsi-fungsi
Primernya

Arus-Arus
Informasi dan Energi

Budaya

Sosial

Politik

Ekonomi

Mempertahankan
pola

Integrasi

Mengejar tujuan

Adaptasi

Tingkat Informasi tinggi
(Kontrol)

Hirarki Hirarki
faktor-faktor faktor-faktor

yang mengkondisikan yang mengontrol

Tingkat Energi Tinggi
(Kondisi)
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Bagaimana hubungannya dengan hukum ?. Ke empat sub sistem Parsons di
atas masih murni sebagai kegiatan masyarakat apa adanya. Namun untuk
pengendalian (kontrol) dan pengkondisisan tata kehidupan itu sangat diperlukan
sentuhan hukum. Hukum akan hadir sebagai integrator, pengintegrasi, artinya
hukum akan merangkul sub-sub sistem menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat. Hal ini lebih jelas seperti
yang dikemukakan oleh Harry.C Bredemeier yang mengembangkan teori Parsons
(Rahardjo, 1996:39).

Menurut Bredemeier bahwa sesungguhnya hukum berada dalam sub
sistem sosial dan sub sistem budaya dengan alasan bahwa hukum tidak bisa
menciptakan sendiri nilai-nilai apa yang harus digarap dan dipertahankannya. Oleh
karena itu Bredemeier mengatakan hukum akan menerima masukan dari fungsi
adaptasi (ekonomi), fungsi pencapaian tujuan (politik) dan fungsi mempertahankan
pola (budaya). Setelah fungsi-fungsi itu diterima sebagai sistem hukum maka
masukan-masukan itu diteruskan lagi oleh sistem hukum (sebagai bentuk luaran)
berupa penataan kembali proses produktif dalam masyarakat, legalisasi dan
konkretisasi tujuan-tunjuan masyarakat dan dalam bentuk luaran lain yang sangat
penting adalah rasa keadilan masyarakat. Jadi, Bredemeier menjadikan keadilan
sebagai akhir dari proses pengintegrasian hukum atas sub sistem.

b. Relevansi Kasus Pemecatan Walikota Surabaya

Mencermati kasus pemecatan Walikota Surabaya, ternyata sistem ekonomi
memiliki arus energi yang sangat kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat,
karena tujuan terbitnya Perwali No 56 dan No. 57 bertujuan untuk meningkatkan
PAD Kota Surabaya, namun di sisi lain masyarakat (pengusaha reklame yang
notabene adalah pengusaha besar) merasa kenaikan pajak reklame yang hanya 9%
memberatkan mereka padahal bagi pengusaha reklame beromzet kecil pajak
reklamenya diturunkan. Itu menandakan bahwa di dalam sub sistem sosial
terdapat kontradiksi di antara masyarakat, ada yang mendukung dan ada yang
menolak. Kemudian secara politis DPRD mempertanyakan kebijaksanaan Walikota
Surabaya itu melalui hak angket yang kemudian hak angket ini diterima sebagai
keputusan DPRD Kota Surabaya, dan ujung-ujungnya DPRD memberhentikan
walikota secara sepihak. Usulan pemakzulan DPRD ini sesungguhnya bertentangan
dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, dalam arti ada perasaan
hukum masyarakat sangat terganggu dengan pemakzulan tersebut karena campur
tangan politikus (negatif) dari pebisnis reklame (http://surabayapagi.com). Isu
pajak reklame naik 400 % (Kompas, 5 Februari 2011) memacu DPRD emosi dan
menggelar hak angket. Ternyata kenaikan pajak reklame itu hanya terkena kepada
sekitar 9 % pengusaha reklame. Bagi pengusaha reklame kecil pajak reklamenya
diturunkan. Akibatnya Pimpinan Pusat partai pengusul pemakzulan mengancam
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untuk memberhentikan anggota-anggotanya yang duduk mewaliki partai di DPRD
Kota Surabaya.

Sampai di sini jelas terlihat bahwa diperlukan peranan hukum untuk
mengintegrasikan perbedaan pandangan masyarakat. Menurut hemat penulis
aturan hukum yang dilanggar adalah
1. Lahirnya Perda No. 56 dan No.57 adalah atas inisiatif walikota yang seharusnya

mendapatkan respon positif dari kalangan DPRD karena besarnya arus energi
melalui sub sistem ekonomi yang mengarah ke atas. Pasal 42 ayat (1) butir a
UU No 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang
membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan
persetujuan bersama.

2. Pemakzulan walikota seharusnya diusulkan kepada Mendagri bukan ditetapkan
secara sepihak oleh DPRD (Pasal 42 ayat (1) butir d UU No.12 Tahun 2008).

3. Pemakzulan yang dituduhkan melanggar UU No.32 Tahun 2004 Pasal 28a
(membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri,
anggota keluarga, kroni …….. , merugikan kepentingan umum, dan meresahkan
sekelompok masyarakat.. ) dan 28f (menyelenggarakan wewenang dan
melanggar sumpah/janji jabatannya) sesungguhnya harus dapat dibuktikan
terlebih dahulu. Akil Mochtar (Hakim Konstitusi) mengatakan seharusnya DPRD
mengeluarkan surat keputusan. Apabila Walikota keberatan maka ia dapat
menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompas 5 Februari 2011)

4. Walaupun dalam UU 32 tidak ada klausulnya, Walikota dapat diberhentikan
oleh Mendagri apabila ia telah menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana.
Pendapat ini mengacu pada pemberhentian Walikota Tomohon yang telah
menjadi tersangka dalam kasus korupsi di Tomohon Sulawesi Utara (Kompas 11
Januari 2011).

5. Apabila DPRD keberatan terhadap Perwali No.56 dan 57 tersebut maka DPRD
dapat melakukan upaya hukum lain yaitu pengujian Perda melalui Mahkamah
Agung.

Dengan pertimbangan yuridis di atas maka peranan hukum sebagai
integrator dapat mengembalikan tatanan sosial masyarakat kekondisi semula.
Namun esensi penyebab terjadinya konflik harus ditengarai oleh peranan
Mahkamah Agung, apabila gugatan atas Perda yang bertentangan dengan aturan
yang lebih tinggi itu diajukan kepadanya. Pengujian Perda oleh Mahkamah Agung
seyogianya menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif.

c. Pentingnya Progresivitas Hukum

Pemakzulan Walikota Surabaya memang memerlukan pengujian lebih
lanjut. Namun, terlihat bahwa arus informasi yang sangat kuat menghembus ke
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arah masyarakat. Arus informasi itu menimbulkan berbagai opini, dan ternyata
suara rakyat menghembuskan pula akan adanya nuansa politik kotor terhadap
DPRD. Contohnya, Nanang Herinanto menulis blog (http://wargatumpat.blogspot.
com) terlepas dari berbagai pendapat baik yang pro maupun yang kontra, yang
jelas warga Surabaya harus siap-siap menjadi korban ulah DPRD Surabaya. Siap-
siap jalan rusak tidak akan ada perbaikan dan semakin rusak, siap-siap pendidikan
terhambat, siap-siap banjir tanpa penanganan dan siap-siap lainnya yang seolah-
olah menyalahkan wakil mereka di DPRD.

Andrinof Chaniago (http://www.surabayapost.co.id) mengatakan apabila
rekomendasi politik akan diteruskan untuk menghasilkan rekomendasi hukum,
maka posisinya MA lah yang memutuskan.
MA sebagai lembaga yudisial menurut UU No. 10 tahun 2004 Pasal 7 tentang jenis
dan hierarki peraturan perundang dan apabila, merujuk pada Pasal 24A UUD 1945
maka kewenangan MA adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang. Maksudnya MA berwenang untuk menguji Perda karena Perda
berada dibawah hierarki UU (lengkapnya MA berwenang menguji Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah).

Harapan penulis, bila Perda ini sampai ke MA maka MA sepantasnyalah
mengkaji Perda ini dengan menggunakan metode hukum progresif, karena :
a. Hukum Progresif (progress, kemajuan) merupakan metode untuk

membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang
legalistik-positivistik. Artinya hakim MA bila menjatuhkan putusan tentang
Perda No.56 dan No. 57 tentang kenaikan pajak reklame, tidak semata-mata
berpedoman pada undang-undang karena hakim MA harus menghindarkan
diri dari bouche de la loi (corong undang-undang). Konsep yang bernuansa
law in book sebagai pedoman putusan seharusnya dapat dikalahkan oleh
“suara rakyat”-volkgeist. Rakyat khawatir karena ulah DPRD, penbangunan
terhambat seperti kata Nanang Herianto di atas.

b. Pengajuan hak angket adalah bersifat prosedural politis, oleh karena itu fokus
MA adalah bukan pada “keadilan prosedural”, tetapi MA mengacu pada
“tujuan keadilan substansial” karena hukum progresif bercirikan keadilan,
kemanfaatan serta memiliki kepastian. Hak angket bukan instrument
pemakzulan, tetapi hak angket adalah hak pengawasan dari DPRD.

c. Hukum Progresif menjunjung tinggi nilai moralitas sebagai akar kehidupan
masyarakat. Hati nurani MA dipertaruhkan untuk menggerakkan, mendorong
sekaligus mengendalikan mekanisme hukum dalam masyarakat. Oleh karena
itu hakim MA harus menyuarakan prokeadilan, prorakyat sekaligus
antidiskriminasi dan antianarki. Artinya, MA harus melihat pemakzulan adalah
nuansa politis negatif rekayasa DPRD (buktinya anggota DPRD Kota Surabaya
pendukung pemakzulan diancam akan di PAW-kan oleh Pimpinan Partainya).
Untuk itu MA harus berfikir secara progresif berarti harus berani keluar dari
mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum
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dalam persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir atau paradigma
hukum progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah manusia,
sedangkan paradigma hukum yang positivisme meyakini kebenaran hukum
atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asalkan hukum tegak. Sebaliknya
paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukumlah yang harus
dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensi kemanusiaan, kebenaran,
dan keadilan (Rahardjo, 2004:5). Dibagian lain Satjipto Rahardjo juga
mengajarkan bahwa “hukum itu bertumpu pada peraturan dan perilaku”,
maka hukum progresif menempatkan perilaku berada di atas peraturan.
Dengan demikian, faktor manusia dan kemanusiaan (seperti kejujuran, empati,
toleransi) lebih menentukan daripada peraturan itu sendiri.

3. Kesimpulan
Walikota Surabaya Tri Rismaharini diduga telah menjadi korban politik

kartel. Pengusaha reklame yang hanya 9 % telah mempengaruhi integritas anggota
DPRD, sehingga ketika DPRD memutuskan pemakzulan, maka keputusan itu tidak
berdasarkan pertimbangan memadai, akibatnya APBD Kota Surabaya tertunda
untuk disahkan dan ujung-ujungnya masyarakat lagi yang terkena imbasnya.
Saatnya hukum progresif ditegakkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, bisa Walikota mencabut kembali
Perwali No.56 dan 57. Atau, bisa juga DPRD Kota Surabaya “menelan kembali
ludahnya”, artinya dengan penuh rasa malu membatalkan/mencabut
keputusannya dan tidak membawa Perda ke MA karena suara rakyat menghendaki
demikian. Toh, banyak Perda yang bermasalah tidak dibawa ke MA, buat apa
repot-repot melawan suara rakyat ?.
Alasan klasik yang bisa digunakan adalah banyaknya Perda yang bermasalah
seperti kata Mendagri bahwa ada sekitar 407 Perda bermasalah dari sekitar 3000
Perda pada tahun 2010 (Kompas 16 Februariu 2011). Di Sulawesi Selatan saja ada
40 Perda yang bermasalah (Fajar, 17 Februari 2011). Dengan demikian,
sesungguhnya hal ini tidak terjadi kalau ada sinerjitas antara Pemerintahan Kota
Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya.

Akhir kata, Teori Talcott Parsons (1951) dan Bredemeier (1962) ternyata
tidak luntur sampai saat ini. Bahkan Satjipto Rahardjo (Pak Tjip) dengan gagasan
hukum progresifnya patut menjadi perhatian bagi penegakan hukum di Indonesia.
Hukum tidak berdiri sendiri tetapi akan senantiasa dipengaruhi oleh aspek
ekonomi, politik, sosial, budaya termasuk antropologi atau psikologi. Menurut
hemat penulis bahwa dengan adanya pengaruh dari sub-sub sistem tersebut
disertai dengan progresivitas hukum sebagai integrator maka hukum tidak tertatih-
tatih mengikuti perkembangan jaman. Hukum akan selalu ter up-date.



8

Bahan Bacaan

Buku
Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),

Chandra Pratama, Jakarta.
Poerwadarminta, W.J.S, 2005, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Djambatan,

Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, 2003, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Kompas, Jakarta.
-----------, 2004, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum

Indonesia. Makalah yang disampaikan pada seminar nasional Menggagas
Ilmu Hukum Progresif Di Indonesia, di Semarang.

Soekanto, Soerjono, 2001, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta.

Dokumen
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Lain-lain
Kompas 2 Februari 2011, Kisruh Surabaya, Akil: Alasan DPRD Tidak Cukup Kuat.
Kompas, 5 Februari 2011, Kisruh Surabaya, DPRD Bela Minoritas.
Kompas 16 Februariu 2011, 407 Perda Dinilai Bermasalah
Kompas 11 Januari 2011, Rasa Keadilan Terusik, Jangan Ada Lagi Terdakwa Dilantik

Jadi Kepala Daerah.
Harian Fajar, 17 Februari 2011, 40 Perda di Sulsel Bermasalah.
http://surabayapagi.com Surabaya Bergolak, Ada Anggota Dewan yang Dipecat.

Diakses 16 Februari 2011
http://wargatumpat.blogspot.com. DPRD Surabaya Lebih Getol Dukung Pengusaha

Reklame Besar. Diakses 16 Februari 2011
http://www.surabayapost.co.id Diancam Pecat, Duo W Maju Tak Gentar, Diakses

16 Februari 2011


