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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan 

(Unitary) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem Pemerintahan 

Daerah dalam Negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Federalisme 

seperti otonomi daerah. Ada sebuah kolaborasi yang “unik” berkaitan dengan 

prinsip kenegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat utamanya paska reformasi.  

Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara 

Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem Federal, konsep 

kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (residual power) berada di daerah atau bagian, 

sedangkan dalam sistem Negara Kesatuan (unitary), kekuasaan asli atau 

kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan 

pemerintah dari pusat kedaerah padahal dalam Negara Kesatuan idealnya semua 

kebijakan terdapat di tangan Pemerintahan Pusat.1  

Dari hal tersebut utamanya paska reformasi dan awal dibentuknya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahkan sampai munculnya Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 memunculkan banyak asumsi oleh beberapa 

kalangan bahwa otonomi daerah dirasa sangat “rawan” untuk diterapkan. Dimana 

celah untuk munculnya raja-raja baru yang korup didaerah akan semakin lebar, 

 
1 Baca makalah Jimly Asshiddiqie, Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah, www.legalitas.org, 
Sabtu, 21 April 07 
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bahkan kemungkinan munculnya disintegrasi akan semakin lebar pula. Banyak 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan didaerah 

semakin besar sehingga sangat mungkin untuk lahirnya praktek-praktek korupsi 

ataupun penyelewengan terhadap wewenang di daerah tanpa adanya pengawasan 

dari pusat karena rumah tangga daerah telah diatur secara otonom oleh daerah.  

Namun sebenarnya asumsi tersebut sungguh telah gugur untuk 

dipermasalahkan karena walaupun  dalam Negara Indonesia, jika dilihat dari 

bentuknya yang menganut Negara Kesatuan mengindikasikan bahwa kekuasaan 

asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat (sentralistic), namun pada taraf  

berjalannya  pemerintahan diperlukan sebuah sistem yang dapat mengakomodir 

pemerintahan di daerah yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan  

daerah dan asas yang paling tepat dan memang telah berkembang di Indonesia 

sampai saat ini adalah desentralisasi yang diejawantahkan dalam bahasa “otonomi 

daerah”, dan asas-asas lain yang mendukung seperti dekonsentrasi, dan 

medebewind (tugas pembantuan). Selain itu pada hakekatnya kecenderungan 

bangsa Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan pada saat awal berdirinya 

Negara Indonesia adalah didorong oleh kekhawatiran politik devide et impera 

(politik pecah belah) yang selalu dipergunakan oleh kolonial Belanda untuk 

memecah belah Negara Indonesia, meskipun secara kultural geografis bentuk 

Negara Serikat memungkinkan. Unsur kebhinekaan yang ada akhirnya ditampung 

dengan baik dalam bentuk Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi.  

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan 

mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di 
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tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah 

pusat dialihkan dari tingkat pusat ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya, 

sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat kedaerah kabupaten dan kota 

di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan 

bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya 

kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, 

yaitu dari pusat ke daerah.2

Jika melihat pengalaman masa lalu, bahwa sejak pertama Negara 

Indonesia berdiri sampai bergulirnya reformasi, sudah ada kebijakan desentralisasi 

namun pada kenyataannya belum berjalan maksimal ada kemungkinan terjadinya 

hal tersebut karena corak pemerintahan yang dibangun oleh penguasa saat itu 

lebih sentralistik selain itu belum ada pemahaman yang jelas mengenai konsep 

desentralisasi yang sebenarnya. Sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam 

hubungan pusat dan daerah. Ada kesan Otonomi daerah “dikebiri” dari waktu ke 

waktu, sehingga menimbulkan keyakinan baru bagi masyarakat didaerah bahwa 

pusat bukan hanya mengeksploitir mereka, tetapi juga mengambil hak mereka 

untuk mendapat pelayanan yang baik oleh sebuah pemerintahan yang baik. 

Kondisi ini berlangsung sangat lama, sehingga menimbulkan berbagai 

ketidakpuasan.  

Semangat pemerintah dalam pemberian otonomi dari waktu  ke waktu 

terus berubah, dari otonomi dengan nuansa demokratis ke otonomi yang 

bercirikan liberal, dilanjutkan ke “Otonomi seluas-luasnya”, selanjutnya kepada 

 
2 Ibid Hal.7 
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“Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab” dan terakhir dalam Undang-

Undang Pemerintah Daerah yang baru, digunakan konsep “Otonomi luas, nyata 

dan bertanggung jawab” sampai munculnya undang-undang Pemerintahan Daerah 

yang baru Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah serta perubahannya UU No. 12 Tahun 2008  yang diharapkan dapat 

menjanjikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri atau otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Namun dari sekian 

banyak peraturan tentang pemerintah daerah yang ada sudah lebih setengah abad 

dalam praktiknya tetap merupakan kata-kata yang indah belaka tanpa wujud yang 

nyata. Lama kelamaan hal ini menimbulkan rasa tidak puas di daerah terutama 

daerah yang kaya dengan sumber daya alam, namun tetap miskin 

Berbicara konsep otonomi daerah paska reformasi pun terdapat 

pemahaman yang berbeda hal tersebut dapat dilihat  dalam perkembangan 

undang-undang yang telah dibuat yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada undang-undang pertama 

cendrung lebih Federalistis dengan konsep pembagian kewenangan antara 

pemerintah dan daerah, dimana sudah ditentukan apa-apa yang menjadi 

kewenangan pemerintah dan apa-apa yang menjadi kewenangan propinsi dan apa 

yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah kewenangan yang tidak 

temasuk kewenangan pemerintah dan propinsi. Sedangkan dalam undang-undang 

kedua ada asumsi konsep otonomi yang digunakan adalah “otonomi terkontrol” 

yang berjiwa sentralistic dengan menyelaraskan konsep otonomi daerah dengan 

bentuk Negara Kesatuan yang dianut Indonesia 
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Pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang 

berada dalam teritoir tertentu. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu 

otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan 

kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik 

masyarakat dan masyarakat sebagai subyek dan bukan obyek otonomi perlu 

dicanangkan di masa depan untuk meluruskan penyelenggaraan otonomi daerah. 

Telah lama Hatta (1957) menegaskan bahwa otonomisasi suatu masyarakat oleh 

Pemerintah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi tetapi juga mendorong 

berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan 

untuk kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri 

tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh 

dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga 

dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri. Dengan visi yang sama, 

Kartohadikusumo (1955) mengatakan bahwa pada hakekatnya otonomi 

merupakan usaha untuk mendapatkan jawaban kembali semangat dan kekuatan 

rakyat guna membangun masa depan mereka sendiri yang luhur.3

Konsep otonomi daerah bagi sebagian besar masyarakat (terutama aparatur 

birokrasi) dianggap sebagai pemindahan “kekuasaan politik” dari pemerintah 

pusat (dalam hal ini Negara) kepada “pemerintah daerah” (masyarakat); “a 

transfer of political power from the state to society” (Rondinelli, 1998). Dalam 

konsep tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan politik yang ditransfer dari 

 
3Bhenyamin Hoessein, Makalah: Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 
Disampaikan pada Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka 
Panjang, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengernbangan Otonomi Daerah, BAPPENAS, 
tanggal 27 November 2002. Hal. 4 
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Negara kepada masyarakat bisa diartikan sebagai wahana untuk keluar dari 

pengaruh pemerintah pusat, atau kalau bisa memerdekakan diri dari Negara pusat. 

A transfer of political power from the state to society sering dipahami pula sebagai 

penihilan pemerintah pusat dalam rangka penentuan regulasi daerah, sehingga 

yang terjadi kemudian ialah lahirnya peraturan-peraturan daerah bermasalah.4

Konsep yang tepat dalam konteks Negara Kesatuan seperti di Indonesia 

bukanlah otonomi tetapi desentralisasi yang merupakan pemindahan “fungsi 

manajemen” dari pusat kepada pemerintah daerah: “a transfer of management 

from the central to local governments”. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah 

daerah mau tidak mau masih merupakan bagian yang tidak mungkin terpisahkan 

dari Negara pusat, apalagi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Walaupun demikian, daerah tetap mempunyai wewenang yang besar 

dalam mengatur daerahnya (masing-masing) tanpa harus takut akan adanya 

intervensi dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, wacana pemisahan diri seperti 

pada konsep otda menjadi musykil adanya.5

Dalam UUD 1945 amandemen Pasal 1 ayat (1) telah jelas dan sangat tegas 

menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk 

Republik”. Oleh karenanya Negara Indonesia tidak mempunyai daerah dalam 

lingkungannya yang bersifat “Staat” juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam 

daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih 

kecil. Daerah itu bersifat otonom (streek dan localiarechtsgemeenschappen) atau 

 
4 Hernadi Affandi, artikel : Tarik Ulur Desentralisasi vs Sentralisasi, Pikiran Rakyat Cyber Media, 
Senin, 03 Januari 2005  
5 ibid 
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bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan 

undang-undang. 

Banyaknya asas yang dianut Negara ini jika diukur secara teoritis 

menimbulkan sebuah dikotomi utamanya antara konsep sentralisasi dengan 

konsep desentralisasi, walaupun telah menjadi consensus nasional bahwa tidak 

ada pendikotomian antar asas tersebut. Namun tetap saja ada sebuah kejanggalan 

karena banyak penafsiran yang kadang menimbulkan perbedaan. Seharusnya ada 

sebuah pemahaman yang jelas mengenai konsep otonomi daerah di Negara 

Indonesia ini. Selain itu perlu ada pembaruan terhadap pemahaman masyarakat 

selama ini mengenai otonomi daerah yang sesungguhnya, bahwa otonomi daerah 

di indoneasia tetap bersandar pada asas desentralisasi seperti yang telah tertuang 

dalam peraturan.  

Berangkat dari asumsi diatas maka penulis mencoba mengupas bagaimana 

konsep otonomi daerah di Indonesia selama ini dan dihubungkan dengan bentuk 

Negara Kesatuan yang dianut Negara Indonesia. Oleh karenanya penulis 

mengambil judul  KONSEP OTONOMI DAERAH DI NEGARA KESATUAN 

REPUBLIK INDONESIA  (StuDi Analisis Konsep Otonomi Berdasarkan 

Perkembangan Konstitusi Di Indonesia) yang diharapkan dari penelitian ini 

dapat diketahui dan dipahami dengan jelas mengenai otonomi daerah di Indonesia 

yang sebenarnya. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pandangan teoritis terhadap konsep otonomi daerah yang di 

terapkan  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ? 

2. Bagaimana kebijakan otonomi daerah dalam Pemerintahan Daerah 

berdasarkan perkembangan Konstitusi Republik Indonesia? 

 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu : 

a. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

hubungan antara bentuk Negara Kesatuan dengan konsep otonomi 

daerah, dilihat dari berbagai pandangan teoritis. 

b. Untuk menjelaskan kebijakan otonomi daerah yang berkembang di 

Negara Kesatuan RI  berdasarkan perkembangan Konstitusi Republik 

Indonesia 

2. Manfaat penelitian 

Besar harapan penulis bahwa dari hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dalam rangka : 

Penelitian ini secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan 

hukum tata Negara dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, 

terutama untuk menguatkan bentuk Negara Kesatuan yang dianut RI 

bahwa sesungguhnya bentuk Negara Kesatuan RI tidak sepenuhnya 

sentralistik terbukti dengan dianutnya asas desentralisasi, dekonsentrasi, 

medbewind (tugas Pembantuan.) dalam sistem Pemerintahan Daerah. 
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Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang jelas tentang konsep otonomi daerah di Indonesia yang sebenarnya 

sesuai asas dan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan tidak terjadi 

penafsiran yang berujung pada penyelewengan kewenangan dalam 

masyarakat utamanya dalam birokrasi pemerintah. 

 
D. Kerangka Teoritis  

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan Konsep 

dan teori pemerintahan local (local government) dan bagaimana aplikasinya dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Oleh karena local 

government merupakan bagian Negara maka konsep local government tidak dapat 

dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan Negara dalam sistem unitary 

dan Federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan. 

Konsep local government berasal dari barat untuk itu, konsep ini harus 

dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein (2001:3) 

menjelaskan bahwa Local Government dapat mengandung tiga arti. Pertama, 

berarti pemerintahan local. Kedua, pemerintahan local yang dilakukan oleh 

pemerintahan local. Ketiga berarti, daerah otonom. 6

 
6 Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Jakarta:: grasindo, 
2007 
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Dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan 

daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi,  

dekonsentrasi dan medebewind (tugas pembantuan).7

 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan.8 

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik 

dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena 

dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan: 9

1. Satuan-satuan  desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai 

perubahan yang terjadi dengan cepat;  

2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan 

lebih efisien; 

3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif; 

4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang 

lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. 

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas 

atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-

daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan 

kemampuannya daerah10. Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang di 

bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi 

 
7 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati Otonomi Daerah, Yogyakarta : Konsorsium 
pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST “Press”, 2000 Hal. 11 
8 ibid 
9 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta:PSH FH-UII, 2001 Hal. 174 
10 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta:Rajawali 
Pers, 1991 Hal.14    
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kepada 9 institusi/lembaga/pejabat bawahannya sehingga yang diserahi atau 

dilimpahi wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan 

tersebut.11

Ada dua jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan 

desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas 

pengaturan termaksud adalah daerah; sedangkan desentralisasi fungsional adalah 

penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas 

pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal Pendidikan 

dan kebudayaan, pertanahan, kesehatan, dan lain-lain.12

Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan 

kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di 

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan 

kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi 

kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.13 Sebab 

terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat 

atau aparatnya untuk melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka 

menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah, sebab pejabat10 pejabat 

atau aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan .14

Tugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah 

untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih 

 
11 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati …op.cit  Hal. 11  
12 ibid  
13 ibid 
14 ibid 
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tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud 

dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, 

yang tersusun secara vertikal. Jadi medebewind merupakan kewajiban-kewajiban 

untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya 

bercirikan tiga hal yaitu : 

1) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom 

untuk melaksanakannya. 

2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai 

kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan 

daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan 

untuk itu. 

3) Yang dapat diserahi urusan medebewind hanya daerah-daerah otonom saja, 

tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.15 

Pelaksananaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilacak dalam 

kerangka Konstitusi NKRI. Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang 

dikembangkan yakni nilai unitaris dan dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai 

dasar unitaris (Kesatuan) diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak 

akan mempunyai Kesatuan wilayah lain di dalam  yang bersifat Negara artinya 

kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara, tidak akan terbagi 

dalam Kesatauan–Kesatuan pemerintahan. Sementara itu nilai dasar desentralisasi 

teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam 

bentuk otonomi daerah. 

 
15 ibid 
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Dari hal tersebut dalam rangka untuk memfokuskan tulisan ini agar sesuai 

dengan kajian ilmu hukum, maka penulis akan mencoba mencari jawaban dari 

permasalahn tersebut yakni apa dan bagaimana bentuk otonomi daerah yang 

sebenarnya dianut Indonesia. Dalam tulisan ini akan dicari pokok-pokok pikiran 

tentang pola atau sistem otonomi daerah dalam bentuk Negara Kesatuan, serta 

mendiskripsikan asas-asas  apa yang sekiranya berkenaan dengan pokok bahasan 

dalam tulisan ini. Hal ini supaya pembahasan tetap terfokus pada rumusan 

masalah yang ditentukan serta menghindari penyimpangan yang terlalu jauh dari 

objek kajian ilmu hukum. 

 
E. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dasar (basic research) dan 

termasuk dalam penlitian jenis deskriptif. Penelitian dasar yang dimaksud adalah 

penelitian yang berupa penegasan kembali atau pembuktian dari suatu pernyataan 

atau teori yang sudah ada sehingga berguna untuk memperkuat pernyataan atau 

teori yang semula.16

Penelitian ini dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library 

research. Penelitian ini bersifat normatif atau doktrinal dimana data akan 

diperoleh dari membaca atau menganalisa bahan-bahan yang tertulis dan tidak 

harus bertatap muka dengan informan atau responden. 

 

 

 
16 Riyanto Adi, Metodologi Penelitian Social Dan Hukum, Jakarta Granit, 2004, Hal.4 
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2. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yang 

bersifat filosofis. 

3. Jenis data 

a. Bahan hukum primair  

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum 

maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan yang terdiri atas : 

1. UUD RI Tahun 1945  

2. UUD RI Tahun 1945 amandemen  

3. Konstitusi RIS Tahun 1949 

4. UUD sementara RI Tahun 1950 

5. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah antara lain : 

a) UU Nomor 1 Tahun 1945 

b) UU Nomor 22 Tahun 1948 

c) UU Nomor 1 Tahun 1957 

d) UU Nomor 18 Tahun 1965 

e) UU Nomor 5 Tahun 1974 

f) UU Nomor 22 Tahun 1999  

g) UU Nomor 32 Tahun 2004 

h) UU Nomor  12 Tahun 2008  

b. Bahan hukum sekunder  
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Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primair. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya 

ilmiyah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang 

berhubungan dengan obyek kajian. 

c. Bahan hukum tertier  

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primair dan sekunder yang berupa antara lain kamus, 

ensiklopedia, dsb. 

4. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui studi kepustakaan. 

5. Metode analisis data  

Data awal yang telah diperoleh tentunya masih bersifat mentah belum 

dapat diambil sebuah kesimpulaan yang dapat menjelaskan tentang obyek kajian 

penelitian untuk dapat diambil sebuah kesimpulan maka perlu di analisis, yaitu 

dengan cara memaknai dan mengkaji data tersebut sebagai bahan pertimbangan 

bagi penarikan kesimpulan. Analisis data pada penelitian ini mengandung tiga 

proses yaitu reduksi data, penyamaran data dan penarikan kesimpulan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17

 

                                                

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Susunan Negara, Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan dan Bentuk 

Pemerintahan  

Sebenarnya perbincangan  mengenai bentuk Negara (staat vormen) 

terkait dengan pilihan-pilihan antara (a) bentuk Negara Kesatuan (unitary 

state, eenheidsstaat), (b) bentuk Negara Serikat (Federal, bonds-staat), atau 

(c) bentuk Konfederasi (confederation, staten-bond). Sedangkan perbincangan 

mengenai bentuk pemerintahan (regerings-vormen) berkaitan dengan pilihan 

antara (a) bentuk Kerajaan (Monarki), atau (b) bentuk Republik. Sementara 

dalam sistem pemerintahan (regering sytem) terkait pilihan-pilihan antara (a) 

sistem pemerintahan presidensiil, (b) sistem pemerintahan parlementer, (c) 

sistem pemerintahan campuran, yaitu quasi preidensiil seperti di Indonesia 

(dibawah UUD 1945 yang asli) atau quasi parlementer seperti prancis yang 

dikenal dengan istilah hybrid system, dan (d) sistem pemerintahan collegial 

seperti swiss.17

Teori-teori bentuk Negara yang dikembangkan para ahli dan 

berkembang di zaman modern bermuara pada dua paham yang mendasar. 

Pertama, paham yang menggabungkan bentuk Negara dengan bentuk 

pemerintahan.18 Paham ini menganggap bahwa bentuk Negara dengan bentuk 

pemerintahan, yang dibagi dalam tiga macam , yaitu (1) bentuk pemerintahan 

 
17 Baca Jimly Asshiddiqie, Konstitusi…, ibid, Hal. 259 
18 Bouger, masalah-masalah demokrasi, Jakarta: yayasan pembangunan, 1952, Hal. 32-33 
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dimana terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif; (2) bentuk 

pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif, 

dan yudikatif; (3) bentuk pemerintahan dimana terdapat pegaruh dan 

pegawasan langsung dari rakyat terhadap badan legislatif. Kedua, paham yang 

membahas bentuk Negara atas golongan demokrasi dan diktator.19 Paham ini 

membahas bentuk Negara atas golongan demokrasi dan diktator. Paham ini 

juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi Konstitusional 

(liberal) dan demokrasi rakyat. 

Dari teori-teori tersebut kemudian berkembang di zaman modern ini, 

yaitu bentuk Negara Kesatuan (unitarisme) dan Negara Serikat (Federalisme) 

yang dapat berbentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. 

Negara kesatauan adalah Negara yang tidak tersusun dari beberapa 

Negara, melainkan hanya terdiri atas satu Negara, seehingga tidak ada Negara 

di dalam Negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu 

pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta 

wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan 

kebjakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat 

maupun di daerah-daerah.20 Berbeda dengan Negara Federasi, lebih lanjut 

Soehino menjelaskan, Negara Federasi adalah Negara yang bersusunan jamak, 

maksudnya Negara ini tersusun dari beberapa Negara yang semula telah 

berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai 

Undang-Undang Dasar sendiri . tetapi kemudian karena sesuatu kepentingan , 
 

19 Henry B, Mayo, an introduction to democratie theory, new york: oxford University press, 196 
Hal. 218 dalam Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan…, op.cit 
20 Baca Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 2000  Hal.224 
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entah kepentingan politik, ekonomi atau kepentingan lainnya , Negara-Negara 

tesebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja sama 

yang efektif. Namun disamping itu, Negara-Negara saling meggabungkan diri 

tersebut kemudia disebut Negara Bagian, masih ingin mepunyai urusan-urusan 

pemerintahan yang berwenang dan dapat diatur dan di urus sendiri, di samping 

urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan di urus bersama-sama oleh 

ikatan kerja samanya tersebut.21 Jadi disini Negara Kesatuan adalah Negara 

apabila kekuasaan tidak terbagi dan Negara Serikat apabila kekuasaan di bagi 

antar Pemerintah Federal dengan Negara Bagian. 

Bentuk Negara sesunguhnya berkaitan dengan kekuasaan tertinggi 

pada suatu Negara yaiu kedaulatan. Dalam Negara, kedaulatan merupakan 

esensi terpenting dalam menjalankan Negara dan pemerintahan. Teori 

kedaulatan yang terkenal sampai sekarang , antara lain teori kedaulatan Tuhan 

yaitu teori yang menganggap kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan 

(dikembangkan oleh Agustinus dan Thomas aquinas), teori kedaulatan rakyat 

yaitu kekuasaan berasal dari rakyat (dikembangkan oleh Johannes Althusius, 

montesque, dan Jhon Locke), teori kedaulatan Negara yaitu teori kedaulatan 

tertinggi ada pada pemimpin Negara yang melekat sejak Negara itu ada 

(dikembangkan oleh Paul Laband dan George Jelinek), dan teori kedaulaan 

Hukum yaitu teori kedaulatan dimana kekuasaan dijalankan oleh pemimpin 

 
21 Ibid, Hal. 226 
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Negara berdasarkan atas hukum dan yang berdaulat adalah hukum 

(dikembangkan oleh Hugo De Groot, Krabbe, dan Immanuel Kant).22

 

B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah 

1. Perkembangan Pemerintahan Lokal (Local Government)  

Secara histories , asal-usul kata pemerintah daerah berasal dari 

bahasa yunani dan latin kuno seperti koinotes (komunitas) dan demos 

(rakyat atau distrik), commune (dari bahasa perancis) yaitu suatu 

komunitas swakelola dari sekelompok penduduk suatu wilayah . ide 

dasar tentang commune adalah suatu pengelompokan alamiah dari 

penduduk yang tinggal pada suatu wilayah tertentu dengan kehidupan 

kolektif yang dekat dan memiliki minat dan perhatian yang 

bermacam-macam.23

Pemerintahan local/daerah yang kita kenal sekarang berasal 

dari perkembangan praktik pemerintahan di eropa pada abad ke 11 

dan 12 pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah ditingkat dasar 

yang secara alamiyah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada 

awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas 

swakelola di sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut 

diberi nama municipal (kota), couty (kabupaten), commune/gemente 

(desa).24

 
 

22 Ibid. Hal. 152-170 
23 DR.J.Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002 
24 Hanif Nurcholis, Teori …., op.cit 
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2. Konsep Dasar Otonomi Daerah  

Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik 

(pendapat Koesoemahatmadja, dan Miftah Thoha)25. Dari berbagai 

pengertian mengenai istilah ini, pada intinya apa yang dapat 

disimpulkan bahwa otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan 

dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan 

dianggap otonom jika sesuatu itu dapat menentukan dirinya sendiri, 

membuat hukum  sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan 

berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri. 

Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini, adalah bahwa 

dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, suatu daerah dianggap 

otonom kalau memiliki kewenangan (authority) atau kekuasaan  

(power) dalam penyelenggaran pemerintahan terutama untuk 

menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri. 

Pada masa abad pertengahan kekuasaan raja didasarkan atas 

kekuasaan Tuhan yang bersandar pada teori kedaulatan Tuhan dimana 

teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi yang memiliki adalah 

Tuhan. Pemegang dari kekuasaan ini di dunia adalah raja dan paus. 

Menurut ajaran Marsilius raja adalah wakil dari Tuhan untuk 

melaksanakan dan memegang kedaulatan di dunia. Sehingga raja 

merasa dapat berbuat apa saja karena perbuatannya merupakan 

kehendak Tuhan. Raja tidak merasa bertanggung jawab pada siapapun 

kecuali pada Tuhan, dan kemudian muncul gagasan kedaulatan 
 

25 DRH Koesoemahatmadja. Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia 
Jakarta: Bina Cipta, 1979  Baca juga dalam Miftah Thoha, “Menejemen Pembangunan Daerah 
Tingkat II” dalam Prisma, No. 12, 1985. 
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Negara. Namun dari gagasan itu akhirnya timbul kekuasaan yang 

sewenang-wenang dengan dalil dan idealime yang bersandar pada 

paham-paham tersebut. Dari hal tersebut muncul perlawanan dari 

kaum monarkomaken dengan Johannes Althusius sebagai pelopornya. 

Dalam ajarannya Althusius tidak lagi mendasarkan kekuasan raja itu 

atas kehendak Tuhan, tetapi atas kekuasaan rakyat. Dimana rakyat 

menyerahkan kekuasaan kepada raja dalam suatu perjanjian yang 

disebut perjanjian penundukan. 26

Di era sekarang, konsep kedaulatan rakyat ini mendapatkan 

tempat yang utama. Isu yag muncul adalah isu mengenai pembatasan 

kekuasaan Negara. Pada prinsipnya Negara tetap diselenggarakan oleh 

orang-orang tertentu, namun orang-orang tersebut harus mendapat 

legitimasi dan kontrol dari rakyatnya. Oleh karena itu, pemikiran-

pemikiran yang sebelumnya hanya berbentuk teori-teori dan konsep-

konsep umum, berkembang pada pemikiran-pemikiran yang mulai 

menggali persoalan-persoalan pelembagaan. Berkaitan dengan konsep 

Pemerintahan Lokal dalam hal ini otonomi daerah, ajaran kedaulatan 

rakyat mempunyai pengaruh yang besar. Dimana pada dasarnya 

dengan adanya otonomi daerah ada semacam pembagian kekuasaan 

dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini 

tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Sehingga ada semacam 

pegeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. 

Dengan demikian dengan terselenggaranya otonomi daerah 

adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi 
 

26 Soehino, Ilmu…., Op. cit. Hal. 159-160 
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rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat 

terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan 

local” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya 

sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah. Aspek pembatasan 

kekuasaan pun akan berjalan dengan maksimal sehingga tidak terjadi 

kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat.  

Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka 

demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip 

pemisahan kekuasaan (Separation of Power). Teori yang paling 

populer mengenai soal ini adalah gagasan pemisahan kekuasaan 

Negara (Separation of Power) yang dikembangkan oleh seorang 

sarjana Perancis bernama Montesquieu. Menurutnya, kekuasaan 

Negara haruslah dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi legislatif, 

eksekutif dan judikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan 

peran lembaga parlemen atau ‘legislature’, fungsi eksekutif dikaitkan 

dengan peran pemerintah dan fungsi judikatif dengan lembaga 

peradilan. 27

Lebih lanjut lagi sebenarnya otonomi daerah jika dikaitkan 

dengan teori Montesque tersebut merupakan mekanisme untuk 

mengatur kekuasaan Negara yang dibagikan secara vertical dalam 

hubungan ‘atas-bawah’. Sebagai mana diketahui dalam berbagai 

literature bahwa pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu 

sama-sama merupakan konsep mengenai pemisahan kekuasaan 

(Separation of Power) yang, secara akademis, dapat dibedakan antara 
 

27 Baca makalah Jimly Asshiddiqie, Otonomi…, op.cit 
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pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep 

pemisahan kekuasaan (separation of power) itu juga mencakup 

pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah 

‘division of power’ (‘distribution of power’). Pemisahan kekuasaan 

merupakan konsep hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, 

sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara 

horizontal, kekuasaan Negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang 

kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga Negara 

tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan judikatif. Sedangkan dalam 

konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau division of 

power) kekuasaan Negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan 

‘atas-bawah’28

Pemerintahan local/daerah yang kita kenal sekarang berasal 

dari perkembangan praktik pemerintahan di eropa pada abad ke 11 

dan 12 pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah ditingkat dasar 

yang secara alamiyah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada 

awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas 

swakelola di sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut 

diberi nama municipal (kota), couty (kabupaten), commune/gemente 

(desa).29

Konsep Local Government berasal dari barat untuk itu, konsep 

ini harus dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. 

Bhenyamin Hoessein menjelaskan bahwa Local Government dapat 
 

28 Baca makalah Jimly Asshiddiqie, Otonomi…, op.cit 
29 Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Jakarta: grasindo, 
2007 
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mengandung tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan local. Kedua, 

pemerintahan local yang dilakukan oleh pemerintahan local. Ketiga 

berarti, daerah otonom.30

Local Government dalam arti yang pertama menunjuk pada 

lembaga/organnya. Maksudnya Local Government adalah 

organ/badan/organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang 

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. Dalam arti ini 

istilah Local Government sering di pertukarkan dengan istilah local 

authority (UN:1961). Baik Local Government maupun local authority, 

keduanya menunjuk pada council dan major (dewan dan kepala 

daerah) yang rekrutmen pejabatnya atas dasar pemilihan. Dalam 

konteks Indonesia Local Government merujuk pada kepala daerah dan 

DPRD yang masing-masing pengisiannya dilakukan dengan cara 

dipilih , bukan ditunjuk.31

Local Government dalam arti kedua menunjuk pada fungsi 

kegiatannya. Dalam arti ini Local Government sama dengan 

Pemerintahan Daerah. Dalam konteks Indonesia pemerintah daerah 

dibedakan dengan istilah Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah 

adalah badan atau organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, 

sedangkan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk aktifnya. Dengan 

kata lain, Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan  oleh 

pemerintah daerah.32

 
30 ibid  
31 ibid.  
32 ibid 
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Local Government dalam pengertian organ maupun fungsi 

tidak sama dengan pemerintah pusat yang mencakup fungsi legislatif, 

eksekutif, dan judikatif. Pada Local Government hampir tidak  

terdapat  cabang  dan fungsi judikatif (Antoft dan Novakck:1998). Hal 

ini terkait dengan materi pelimpahan yang diterima oleh pemerintahan 

local. Materi pelimpahan wewenang kepada pemerintah local 

hanyalah kewenangan pemerintahan. Kewenangan legislasi dan 

judikasi  tidak diserahkan kepada pemerintah local. Kewenangan 

legislasi tetap dipegang oleh badan legislatif (MPR, DPR, dan BPD) 

di pusat sedangakan kewenangan judikasi tetap dipegang oleh badan 

peradilan (mahkamah agun, pengadilan tinggi, peradilan negeri, dan 

lain-lain). Kalau toh di daerah terdapat badan peradilan seperti 

pengadilan tinggi di propinsi dan pengadilan negeri di kabupaten/ kota 

masing-masing bukan merupakan bagian dari pemerintah local. 

Badan-badan peradilan tersebut adalah badan badan yang independent 

dan otonom di bawah badan peradilan pusat.33

Istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada 

Local Government. Istilah yang lazim digunakan pada Local 

Government adalah fungsi pembentukan kebijakan (policy making 

function) dan fungsi pelaksana kebijakan (policy executing function). 

Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih 

melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksana kebijakan dilakukan oleh 

pejabat yang diangkat/birokrat local (Bhenyamin Hoesein, 2001:10).34

 
33 ibid 
34 Ibid 
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Local Government dalam pengertian ketiga yaitu sebagai 

daerah otonom dapat di simak dalam definisi yang diberikan the 

united nations of public administration  yaitu subdivisi politik 

nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai 

control atas urusan-urusan local, termasuk kekuasaan untuk 

memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu. Badan 

pemerintah ini secara keseluruhan dipilih atau ditunjuk secara local 

(UN:1961).35

Dalam pengertian ini Local Government memiliki otonomi 

(local, dalam arti self government). Yaitu mempunyai kewenangan 

mengatur (rules making = regeling) dan mengurus (rules 

application=bestuur) kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri.  Dalam istilah administrasi public masing-masing 

wewenang tersebut lazim disebut wewenang membentuk kebijakan 

(policy making) dan wewenang melaksanakan kebijkan (policy 

executing) (Bhenyamin Hoesein, 202) mengatur merupakan perbuatan 

menciptakan norma hukum yang berlaku umum. Dalam konteks 

otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam peraturan daerah dan 

keputusan kepala daerah yang bersifat pengaturan. Sedangkan 

mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang 

berlaku umum pada situasi konkrit dan individual (beschikking) atau 

perbuatan material berupa pelayanan dan pembangunan obyek tertentu 

(Bhenyamin Hoesein, 2002).36

 
35 ibid 
36 ibid 
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Harris menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah (local self 

government) adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-

badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui 

supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, 

diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggung jawab tanpa 

dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.37

De Guznon dan taples (dalam Tjahja Supriatna; 1993) 

menyebutkan unsur-unsur Pemerintahan Daerah yaitu :38

a. Pemerintahan Daerah adalah subdivisi politik dari kedaulatan 

bangsa dan Negara; 

b. Pemerintahan Daerah diatur oleh hukum; 

c. Pemerintahan Daerah mempunyai badan pemerintahan yang 

dipilih oleh penduduk setempat; 

d. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan  

peraturan perundangan; 

e. Pemerintahan Daerah memberikan pelayanan dalam wilayah 

jurisdiksinya. 

Dengan merujuk pada uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa otonomi daerah berhubungan dengan Pemerintahan Daerah 

otonom (Self Local Government). Pemerintahan Daerah otonom 

adalah Pemerintahan Daerah  yang badan pemerintahannya dipilih 

penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

 
37 ibid 
38 ibid 
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mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan 

tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional.39

Oleh karena itu, hubungan pemerintah daerah satu dengan 

pemerintah daerah lainnya tidak bersifat hierarkis tapi sebagai sesama 

badan publik. Demikian pula hubungan antara pemerintah daerah 

dengan pemerintah pusat: hubungan sesama organisasi public. Akan 

tetapi harus diingat bahwa sekalipun hubungan antara pemerintah 

daerah dengan pemerintah pusat merupakan hubungan antar 

organisasi, namun keberadaannya merupakan subordinat dan 

dependent terhadap pemerintah pusat (Bhenyamin Hoesein, 2001).40

3. Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah  

Berbicara landasan asas pelaksanaan Pemerintahan Daerah, 

akan dijumpai tiga asas pokok yag selama ini sering digunakan banyak 

Negara yakni asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas 

pembantuan (medebewind).  

a. Asas Desentralisasi 

Pemaknaan asas desentralisasi mejadi perdebatan di 

kalangan para pakar, dari pemaknaan para pakar tersebut Agus 

Salim Andi Gadjong41 mengklasifikasikan desentralisasi sebagai 

berikut:  

1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan 

kekuasaan dari pusat ke daerah 

 
39 ibid 
40 ibid 
41 Ibid Hal. 79 
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2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan 

kewenangan  

3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, 

dan pemberian kekuasan dan kewenangan  

4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan 

pembentukan daerah pemerintahan 

Menurut R.G .Kartasapoetra42  desentralisasi diartikan 

sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah 

menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk 

mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai 

pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah. Sama halnya yang di ungkapkan Hazairin dalam The Liang 

Gie43 yang mengartikan desentralisasi sebagai suatu cara 

pemerintahan dalam mana sebagian kekuasaan mengatur dan 

mengurus dari Pemerintahan Pusat diserahkan kepada kekuasaan-

kekuasan bawahan sehingga sehingga daerah mempunyai 

pemerintahan sendiri. Tak jauh  berbeda E. Koswara44 menyatakan 

desentralisasi adalah sebagai proses penyerahan urusan-urusan 

pemerintahan yang semula termasuk wewenang pemerintah pusat 

kepada badan atau lembaga Pemerintahan Daerah agar menjadi 
 

42 R.G Kartasapoetra, Sistematka Hukum Tata Negara, Jakarta: Bina Aksara, 1987 Hal. 87 & 98 
43 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indaonesi, 
Yogyakarta: Liberty, 1967, Hal. 109 
44 E. Koswara, Otonomi Daerah: untuk demokrasi dan kemandirian rakyat, Jakarta: yayasan  
PARIBA, 2001, Hal. 17 
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urusan rumahtangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada 

dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara itu De 

Ruiter dalam Ateng Syafrudin45 menyatakan bahwa penyerahan 

kekuasaan atau wewenang kekuasaan itu terjadi bukan dari 

pemerintah pusat saja , tetapi dari badan yang lebih tinggi kepada 

badan yang lebih rendah.. dalam arti ketata Negaraan, yang 

dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan dari 

pemerintahan atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi 

urusan rumah tangganya. 

Berbeda dengan pandangan pakar lain seperti logemen46 

yang menggunakan istilah pelimpahan, desentralisasi diartikan 

sebagai pelimpahan kekuasaan dari penguasa Negara kepada 

persekutuan-persekutuan yang berpemerintahan sendiri. 

Berbicara macam desentralisasi banyak pakar yang 

membagi desentralisasi menjadi beberapa jenis. Logemen47 

memasukkan dekonsentrasi ke dalam desentralisasi sehingga 

penngertian desentralisasi menjadi luas. Logemen membagi 

desentralisasi menjadi dua macam yakni pertama dekonsentrasi 

atau desentralisasi jabatan (ambelitjke decentralisatie) yaitu 

pelimpahan kekuasaan dari tingkatan lebih atas kepada 

bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan. Kedua desentralisasi ketataNegaraan 
 

45 Ateng Syafrudin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bandung::BinaCipta, 1985, op.cit Hal.4 
46 The Liang Gie, Pertumbuhan…, op.cit. Hal. 10 
47 Baca dalam Hanif Nurcholis, Teori…., op.cit  Hal. 4 
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(staatkundige decentralisatie) yaitu pelimpahan kekuasaan 

perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di 

dalam lingkungannya, dari desentralisasi ini dapat dibagi dalam 

dua macam yakni desentralisasi teritorial  dan desentralisasi 

fungsional.  Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) 

dan batas pengaturan termaksud adalah daerah; sedangkan 

desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk 

mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturan 

termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri. 

Sementara pakar lain yaitu AH. Manson48 membagi 

desentralisasi menjadi dua yaitu desentralsiasi politik dan 

desentralisasi administratif/birokrasi. Desentralisasi politik disebut 

juga devolusi sedangkan desentralisasi administrative disebut juga 

dengan dekonsentrasi. 

Menurut Koesoematmaja49 Desentralisasi ketataNegaraan 

atau politik itu adalah merupakan  pelimpahan kekuasaan 

perundangan dan pemerintah kepada daerah-daerah otonom di 

dalam lingkungannya dengan mempergunakan saluran-saluran 

tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan dengan 

batas wilayah daerah masing-masing. 

 
48 Hanif Nurcholis, Teori…., op.cit   Hal. 5 
49 RDH. Koesoemaatmadja, Pengantar ….,op.cit., Hal. 14 
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Keberadaan Pembagian kekuasaan atau kewenangan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah-daerah sangat di 

butuhkan Untuk menjembatani Deferensiasi masalah yang begitu 

kompleks di daerah karena tidak mungkin permasalahan yang 

begitu kompleks diurus (ditangani) semua oleh pemerintahan di 

pusat. Seperti halnya yang telah di jelaskan Mohammad Hatta 

bahwa banyaknya masalah mengenai  pelaksanaan pemerintahan  

di daerah, tentunya semuanya tidak dapat diurus pemerintah pusat, 

maka harus dilakukan pembagian kekuasaan (tugas) antara 

pemerintah daerah yang mengurus kepentingan di daerah-daerah, 

dan kepentingan daerah  yang lebih luas dan Negara seluruhnya 

diurus  oleh pemerintahan lingkungannya lebih luas dan oleh 

pemerintah pusat. Hatta menyatakan bahwa sentralisasi akan 

memperkuat sistem birokrasi dan  dan melemahkan, jika tidak 

melenyapkan control rakyat atas pemerintah dan DPR. Masalah 

sulit adalah bagaimana membagi tugas (kekuasaan antara pusat 

dengan daerah). 

Desentralisasi mengandung segi positif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, 

sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi 

pemerintahan, desentralisasi menunjukkan50: 

 
50 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH FH-UII.  2001 Hal. 174 
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1) Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi 

berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;  

2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih 

efektif  

3) dan lebih efisien;  

4) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;  

5) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap 

moral  yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan 

lebih produktif.   

Dalam aspek hubungaanya dengan demokrasi, Yamin51 

meletakkan desentralisasi sebagai syarat demokrasi karena 

Konstitusi disusun dalam kerangka Negara Kesatuan harus 

tercermin kepentingan daerah, melalui aturan pembagian 

kekuasaan antara badan-badan pusat dan badan-badan daerah 

secara adil dan bijaksana sehingga daerah memelihara 

kepentingannya dalam kerangka Negara Kesatuan. Susunan yang 

demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintahan di 

tingkat pusat dan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Di 

sinilah diketengahkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang 

dapat membendung arus sentralisasi. 

 
51 Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia (Cet. IV), Jakarta : Djambatan, 1960, 

Hal. 168 
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Bayu52 berpandangan bahwa desentralisasi merupakan 

perwujudan asas demokrasi dalam pemerintahan Negara. Rakyat 

secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta dalam 

penyelenggaran pemerintah di daerahnya. Desentralisasi dibedakan 

menjadi desentralisasi teritorial (teritoriale decentralisatie), yang 

merupakan penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus 

rumah tanggany sendiri dalam batas pengaturan daerahnya dan 

desentralisasi fungsional (functionale decentralisatie), yang 

merupakan pelimpahan kekuasaan untuk mengurus dan mengatur 

fungsi tertentu dalam batas pengaturan jenis fungsinya. 

Dari beberapa pandangan pakar di atas, dengan jelas 

menafsirkan bahwa dimensi makna  desentralisasi melahirkan sisi 

penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian 

kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan 

di Negara Kesatuan. Penyerahan, pendelegasian dan pembagian 

kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, 

yang didahului pembagian daerah pemerintahan dalam bingkai 

daerah otonom. 

Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi bersifat hak 

dalam menciptakan peraturan-peraturan dan keputusan 

penyelenggaraan lainnya dalam batas-batas urusan yang telah 

 
52 Bayu., Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisis, Jilid 1. 

Jakarta : Dewaruci Press. 
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diserahkan kepada badan-badan otonom itu. Jadi, pendelegasian 

wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-

lembaga di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah, 

sementara pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara 

petugas perorangan pusat di daerah. 

b. Asas Dekonsentrasi  

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 

pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah 

dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara 

Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat 

memberikan  perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi 

kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan 

keputusan53. Sebab terjadinya penyerahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat atau aparatnya untuk 

melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka 

menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah, sebab 

pejabat-pejabat atau aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat 

di daerah yang bersangkutan. 54

Dekonsentrasi merupakan salah satu jenis desentralisasi, 

dekonsentrasi sudah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak 

selalu berarti dekonsentrasi. Stronk55 berpendapat bahwa 

 
53 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati,..op.cit 
54 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati,… op.cit 
55Lihat dalam A. Syafruddin. Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan 

Perkembangannya. Bandung: Mandar Maju. 1991., Hal. 4. 
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dekonsentrasi merupakan perintah kepada para  pejabat pemerintah 

atau dinas-dinas yang bekerja dalam hierarchi  dengan suatu badan 

pemerintahan untuk mengindahkan tugas-tugas tertentu  dibarengi 

dengan pemberian hak mengatur dan memutuskan bebetapa hal 

tetentu dengan tanggung jawab terakhir tetap berada pada  badan 

pemerintahan sendiri. 

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat 

menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan 

keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, 

yang tidak dapat berprakarsa menciptakan  peraturan dan atau 

membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian 

dilaksanakannya sendiri pula. Pendelegasian dalam dekonstrasi 

berlangsung antara petugas perorangan pusta di Pemerintahan 

Pusat kepada petugas perorangan pusat di Pemerintahan Daerah. 

Sedangkan menurut Laica Marzuki dekonsentrasi 

merupakan ambtelijke decentralisastie atau delegative van 

bevoegdheid, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan 

Negara  di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan 

pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemerintahan Pusat  tidak kehilangan  kewenangannya karena 

instansi bawahan  melaksanakan tugas atas nama Pemerintahan 

Pusat. 
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Jadi, dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran atau 

pemancaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di 

wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat. 

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat 

menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan 

keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan 

yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau 

membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan 

sendiri pula. 

c. Asas Medbewind (tugas pembantuan) 

Tugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan 

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang 

kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. 

Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan 

tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang 

tersusun secara vertikal. Jadi medebewind  merupakan kewajiban-

kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang 

lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal yaitu : 56  

1) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga 

daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.  

2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu 

mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu 

 
56 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati,…op.cit  Hal. 13 
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dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan 

mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu,  

3) Yang dapat diserahi urusan medebewind  hanya daerah-

daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan 

lain yang tersusun secara vertikal. 

Walaupun sifat tugas pembantuan hanya bersifat 

“membantu” dan tidak dalam konteks hubungan “atasan-bawahan”, 

tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak 

mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul oleh atau 

berdasarkan ketentuan  hukum atau peraturan perundang-undangan. 

Pada dasarnya, tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan 

peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat 

melaksanakan peraturan perundangan-undangan, termasuk yang 

diperintah atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. 

4. Konsep Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan 

Seperti yang telah di jelaskan diatas bahwa Otonomi pada 

dasarnya adalah sebuah konsep politik. Otonomi itu selalu dikaitkan 

atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian.  

Sesuatu akan dianggap otonom jika dia menentukan dirinya 

sendiri, membuat hukum  sendiri dengan maksud mengatur diri 

sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan 

prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini, 

adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, maka 

suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (authority) 
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atau kekuasaan  (power) dalam penyelenggaran pemerintahan 

terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun 

masyarakatnya sendiri.  

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka 

otonomi di suatu Negara, bagaimanapun interaksi antara Pemerintahan 

Lokal dan pusat amat menentukan. Posisi Pemerintahan Lokal/daerah 

merupakan pihak yang seringkali membutuhkan dan memperjuangkan 

otonomi, sedangkan Pemerintahan Pusat merupakan aktor yang  selalu 

ingin tetap mempertahankan kontrol atau pengawasan terhadap 

daerah. Dalam perspektif inilah, maka bentuk Negara sebagai institusi 

amat menentukan komponen-komponennya baik dalam posisi 

Pemerintahan Lokal dan pusat. Demikian pula dengan pola interaksi 

yang ada pasti di dasarkan pada  bentuk Negara itu sendiri terkait 

dengan sistem pemerintahannya. 

Negara sebagai sebuah institusi yang terbentuk dari 

keberadaan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu teritori 

tertentu, dengan peraturan yang mereka susun dan sepakati bersama 

untuk mengatur kehidupan mereka; pada hakekatnya fungsinya adalah 

sebagai alat untuk mengintegrasikan golongan-golongan masyarakat 

atau unit-unit pemerintahan dalam suatu kehidupan bersama.57  

Mengacu pada konsep Negara menurut perkembangan teori 

politik moderm, pada dasarnya terdapat dua bentuk Negara yang 

dikenal luas, yaitu: (1) Negara Federasi  atau Serikat dan (2) Negara 

 
57 Miriam Budiardjo,  Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1977 Hal. 139 
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Kesatuan atau unitaris. Disamping itu ada pula yang disebut  

Konfederasi, namun bentuk terakhir ini  ditinjau dari sudut ilmu 

politik pada hakikatnya dianggap bukanlah bentuk Negara yang 

sebenarnya. Federasi menurut sebagian ahli merupakan bentuk tengah 

atau  konfromistis antara Negara Kesatuan yang ikatannya kuat dan 

Konfederasi yang ikatannya longgar. Tetapi, berbeda dengan bentuk 

Konfederasi yang pembentukannya semata didasarkan perjanjian 

bersama  untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu, namun 

kedaulatan penuh secara internal maupun eksternal tetap merupakan 

milik Negara-Negara anggotanya; Dalam Federasi sendiri sebagai 

sebuah bentuk Negara  parexcelence, Kesatuan-Kesatuan politik 

teritorialnya yang secara harafian sering disebut Negara Bagian 

tidaklah memiliki kedaulatan sendiri-sendiri, karena kedaulatan 

tersebut secara penuh adalah terletak pada Federasi itu sendiri58. 

Catatan khusus yang penting digaris bawahi berdasarkan filosofi 

pembentukan Negara Federal itu adalah bahwa komponen-

komponennya menghendaki persatuan (union), tetapi menolak 

Kesatuan (unity)59. Sebagaimana Konfederasi, Federasi sebenarnya 

terbentuk karena kehendak unit-unit politik teritorial yang 

mendukungnya. Karena itu, dalam Federasi umumnya sistem yang 

diterapkan adalah desentralisasi atau pemencaran kekuasaan 

 
58 George Jelinek dalam Riwu Kaho,.  Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: 
Bina Aksara, 1982 
59 Riwu Kaho,.Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Bina Aksara. 1982 

Hal.1 
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(distribution of power); dimana Negara Bagian memiliki kewenangan 

membentuk Undang-Undang Dasar sendiri dan mengatur bentuk 

organisasi pemerintahannya sendiri, dalam batas-batas Konstitusi 

Federal. Sedangkan wewenang membentuk undang-undang pusat 

untuk mengatur hal-hal tertentu termasuk penyelenggaraan 

pemerintahan, telah terperinci dalam Konstitusi Federal60.  

Adapun Negara Kesatuan yang dibentuk berdasarkan azas 

unitarisme merupakan bentuk Negara yang paling kukuh dan lebih 

ketat dibandingkan dengan bentuk Federasi maupun Konfederasi, 

karena bagian-bagiannya tidak merupakan kedaulatan (Negara-Negara 

berdaulat) atau kekuasaan asli (desentralisasi penuh)61. Kedaulatan  

Negara atas wilayah atau daerah dipegang sepenuhnya oleh satu 

pemerintah pusat. Negara Kesatuan pada umumnya sistem 

pemerintahannya dapat bersifat sentralisasi  (centralization of  power) 

dan juga dapat desentralisasi (division of power) ataupun bersifat 

konsentrasi dan dekonsentrasi. Prinsip Negara Kesatuan adalah bahwa 

pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara 

ialah pemerintah pusat  (central government). Kalaupun dilakukan 

pelimpahan kekuasaan, wewenang atau otonomi sedemikian rupa 

kepada pemerintah daerah  (local government), maka pelimpahan 

 
60 kutipan pendapat Prof. R. Kranenburg dalam Miriam Budiardjo,  Dasar……, op.cit  Hal. 143 
61Fahmi Amrusyi,. “Otonomi dalam Negara Kesatuan” dalam Abdurrahman (ed.).Beberapa 
Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press, 1987. Hal. 56-57 
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tersebut merupakan suatu kebulatan dengan kekuasaan tertinggi tetap 

pada pemerintah pusat62.  

Negara Kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun dari 

beberapa Negara. Melainkan hanya terdiri atas satu Negara, seehingga 

tidak ada Negara di dalam Negara. Dengan demikian dalam Negara 

Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang 

mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang 

pemerintahan Negara, menetapkan kebjakan pemerintahan dan 

melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-

daerah.63 Berbeda dengan Negara Federasi, lebih lanjut Soehino 

menjelaskan, Negara Federasi adalah Negara yang bersusunan jamak, 

maksudnya Negara ini tersusun dari beberapa Negara yang semula 

telah berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, 

mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri . tetapi kemudian karena 

sesuatu kepentingan, entah kepentingan politik, ekonomi atau 

kepentingan lainnya , Negara-Negara tesebut saling menggabungkan 

diri untuk membetuk suatu ikatan kerja sama yang efektif. Namun 

disamping itu, Negara-Negara saling meggabungkan diri tersebut 

kemudia disebut Negara Bagian, masih ingin mepunyai urusan-urusan 

pemerintahan yang berwenang dan dapat diatur dan di urus sendiri, di 

samping urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan di urus 

bersama-sama oleh ikatan kerja samanya tersebut.64

 
62 ibid 
63 Baca Soehino, Ilmu…., op.cit, Hal.224 
64 Ibid, Hal. 226 
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Dari hal tersebut diatas berbicara Pemerintahan Daerah 

otonom dalam konsep Negara Kesatuan bisa diartikan sebagai 

pemerintahan yang dipilih penduduk setempat dan memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri 

berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan 

kedaulatan nasional.  

Dengan demikian otonomi dalam Negara Kesatuan 

mempunyai batas-batas tertentu dan terikat pada prinsip utama, yaitu 

tidak sampai mengancam keutuhan Negara Kesatuan itu sendiri. 

Kendatipun pemerintah daerah sebagai bagian pemerintahan nasional  

yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan-kepentingan masyarakatnya di dalam daerahnya sendiri, 

namun otonomi itu tetap terikat pada batas-batas wewenang yang telah 

diterimanya berdasarkan peraturan-peraturan dan perundang-

undangan yang ditetapkan pemerintah pusat. 

5. Kewenangan Daerah Di  Negara Kesatuan 

Sementara itu, Haqopian menyebutkan ada tiga bentuk Negara 

(forms of state) dengan klasitikasi confederation, federation, dan 

unitary state. Beberapa hasil penelitian mcngenai bentuk Negara, di 

antaranya oleh Elazar, Anwar Shah dan Thompson, serta Cohen dan 

Peterson, menyebutkan bahwa dalam perkembangan Negara-Negara 

di dunia sekarang menunjukkan bentuk Negara Kesatuan lebih banyak 

dari bentuk Negara Federal. Negara Kesatuan merupakan Negara yang 

bersusunan tunggal yang diorganisasikan di bawah sebuah pemerintah 
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pusat. Kekuasaan dan kewenangan yang lerletak pada subnasional 

(wilayah atau daerah), dijalankan alas diskresi pemerintah pusat 

sebagai pemberian kekuasaan khusus kepada bagian-bagian 

pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan.65

Jadi, antara Kesatuan dengan Federal dari syarat 

pembentukannya terdapat perbedaan, seperti yang dikemukakan oleh 

Strong, antara lain: pertama, pada Negara Kesatuan terdapat rasa 

kebangsaan (nation) yang erat karena didasari kebersamaan dari awal 

Kesatuan-Kesatuan politik yang bergabung sebelum terbentuknya 

Negara, sementara pada Negara Federal, sebelumnya tidak terikat 

dalam kebersamaan semacam itu dan tunduk pada kedaulatan bersama 

dalam Negaranya sebelum terbentuknya Federal. Kedua, pada 

pembentukan Negara Federal Kesatuan dari Negara yang berdaulat 

hanya menghendaki persatuan, tetapi bukan Kesatuan. Sementara, 

pada Negara Kesatuan, yang menjadi hal yang utama adalah Kesatuan 

(nation) yang ada dalam mewujudkan persatuannya dibingkai dalam 

suatu Negara.66

Lebih lanjut, Strong mengajukan dua syarat untuk 

mewujudkan Negara Federal, yaitu terdapatnya rasa kebangsaan di 

antara Kesatuan politik yang hendak bergabung dalam ikatan Federal 

dan terdapatnya keinginan dari Kesatuan politik itu mengenai 

persatuan (union) dan bukan Kesatuan (unity). Dalam Negara 

 
65Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah ,…. op.cit Hal. 69 
66 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal. 69-70 
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Kesatuan terdapat persatuan (union) maupun Kesatuan (unity) dan 

oleh karena itu, Negara Kesatuan dipandang sebagai Negara yang 

paling kukuh.67

Federal merupakan salah satu bentuk kemitraan (partnership) 

yang diatur dalam suatu perjanjian dengan pembagian secara khusus 

yang harus berlaku di antara para mitra. Keduanya mengakui 

integritas dari setiap mitra yang dilandasi persatuan kedua belah 

pihak. Perjanjian ini tertuang dalam Konstitusi Federal sehingga 

akhirnya Kesatuan politik yang tergabung dalam ikatan Federal 

menjelma menjadi Negara Bagian (deelstaat) yang disebut state 

(USA), canton (Switzerland), lander (Germany) atau province 

(Canada), yang dalam hal ini membuat prinsip Federal sebagai salah 

satu kombinasi antara self-rule dan shared-rule. Sama dengan shalom 

dalam istilah hebrew, artinya perdamaian, yang dalam bahasa Inggris 

ditafsirkan sebagai sesuatu upaya dalam menciptakan keseluruhan 

peraturan hukum sebagai perdamaian yang sesungguhnya.68

Juan J. Linz berpendapat, ada dua fungsi utama dalam 

memberlakukan Konstitusi Federal. Pertama, menyatukan dalam 

sebuah Negara tunggal yang semula merupakan Kesatuan-Kesatuan 

politik yang terpisah, yang berkeinginan untuk menyisihkan beberapa 

kekuasaan sebagai kondisi untuk bergabung dalam Negara yang lebih 

besar. Kedua, mempertahankan kepentingan-kepentingan yang 

 
67 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal.70 
68 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal. 70 
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berbeda dalam batas-batas suatu Negara dengan jaminan otonomi 

yang dipertahankan secara Konstitusional, sebab apabila tidak 

demikian, maka akan timbul permasalahan bagi keabsahan Negara dan 

penindasan Negara terhadap Kesatuan-Kesatuan politik.69

Kajian Strong dari sisi kedaulatan mengemukakan bahwa 

dalam Negara Kesatuan tidak terdapat pembagian kedaulatan karena 

kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi oleh pemerintah daerah 

serta pembentuk undang-undang hanya berada dalam tingkat pusat 

yang memiliki supremasi sebagai badan legislatif pusat, sementara 

dalam Negara Federal terdapat pembagian kedaulatan. Oleh karena 

itu, ada dua ciri dalam Negara Kesatuan, yaitu the supremacy of the 

central parlianment dan the absence of subsidiary sovereign bodies. 

Dalam Negara Kesatuan terdapat hanya satu badan legislatif 

(legislature), sedangkan dalam Negara Federal terdapat dua badan, 

yaitu badan legislatif Federal dan badan legislatif Negara Bagian. 

Kekuasaan Negara Bagian dalam Negara Federal diberikan oleh 

Konstitusi Federal, sedangkan kekuasaan pemerintah sub-nasional 

dalam Negara Kesatuan diberikan oleh pemerintah pusat dengan 

undang-undang. Hal seperti demikian tercermin dari bentuk Negara 

yang dianut, apakah bentuk Negara Kesatuan (unitary state) atau 

Negara Federal (Federalism state).70

 
69 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal. 70 
70 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit. Hal. 70-71 
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Secara prinsip, terdapat perbedaan pembagian kekuasaan atau 

kewenangan antara Negara Kesatuan dan Negara Federal. Pada 

Negara Federal, kekuasaan atau kewenangan berasal dari bawah atau 

dari daerah/Negara Bagian yang bersepakat untuk menyerahkan 

sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Federal, yang biasanya 

secara eksplisit tercantum dalam Konstitusi Negara Federal. 

Kewenangan pemerintah pusat dengan demikian akan menjadi 

terbatas atau limitatif dan daerah memiliki kewenangan luas (general 

competence). Sedangkan pada Negara Kesatuan, kewenangan pada 

dasarnya berada atau dimiliki oleh pemerintah pusat yang kemudian 

diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah. Penyerahan atau 

pelimpahan kewenangan di Negara Kesatuan biasanya dibuat secara 

eksplisit (ultravires). Dengan kata lain, daerah memiliki 

kewenangan/kekuasaan terbatas atau limitatif. Pola general 

competence dan ultravires digunakan pada Negara Kesatuan dan 

Federal, bahkan dalam perkembangan dewasa ini, pada Negara-

Negara berkembang dan maju, pola ultravires cenderung terdesak oleh 

general competence. 

Menurut Mawhood, kalau dikaji pelimpahan kewenangan 

dalam konteks Negara Kesatuan, pada dasarnya berada di tangan 

pemerintah pusat. Jadi, hubungan pemerintah daerah dengan 

pemerintah pusat adalah: decentralized government, as we have 

defined it, is a semi-dependent organisation. It has some freedom to 

act without refeming to the center for approval, but its status is not 
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comparable with that of a sovereign state. The local authority power, 

and even its existence, flow from a decision of the national legislature 

and can be cancelled when that legislature so decides.71

Prinsip pembagian kekuasaan atau kewenangan pada Negara 

Kesatuan adalah: pertama, kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya 

milik pemerintah pusat, daerah diberi hak dan kewajiban mengelola 

dan menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan atau diserahkan. Jadi, terjadi proses penyerahan atau 

pelimpahan kewenangan. Kedua, Pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah tetap memiliki garis komando dan hubungan hierarkis. 

Pemerintah sebagai subordinasi pemerintah pusat, namun hubungan 

yang dilakukan tidak untuk mengintervensi dan mendikte pemerintah 

daerah dalam berbagai hal. Ketiga, kewenangan atau kekuasaan yang 

dialihkan atau diserahkan kepada daerah dalam kondisi tertentu, di 

mana daerah tidak mampu menjalankan dengan baik, maka 

kewenangan yang dilimpahkan dan diserahkan tersebut dapat ditarik 

kembali ke pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaan atau 

kewenangan tersebut. Jadi, berdasarkan konsepsi Negara Kesatuan, 

apa pun metode yang digunakan baik ultravires maupun general 

competence, keberadaan peran pemerintah pusat tetap dibutuhkan 

untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan 

secara menyeluruh.72

 
71 Agusssalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal. 71 
72 Agusssalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal. 71-72 
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Kekuasaan dan kewenangan antara Negara Federal dengan 

Negara Bagian dalam bidang pemerintahan satu sama lainnya tidak 

saling membawahi, tetapi senantiasa berkoordinasi. Pembagian 

kedaulatan dalam Negara Federal berlawanan dengan paham dan sifat 

kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan berada di tangan Negara Bagian 

dan bukan di Negara Federal. Negara Federal tidak mempunyai wujud 

Negara, tetapi merupakan pelaksanaan kerja sama di antara berbagai 

Negara yang masing-masing tetap berwujud Negara. 

Negara Bagian yang tergabung dalam Negara Federal tetap 

memegang kedaulatannya sendiri dan tidaklah mungkin terdapat dua 

Negara berdampingan dan sama-sama berdaulat, berdiri di suatu latar. 

Negara Federal tidak lain merupakan persekutuan dari beberapa 

Negara yang masing-masing berdaulat penuh. Kedaulatan tidak dapat 

terpecah-pecah, kedaulatan tidak harus dianggap melulu berada di 

Negara Federal atau melulu di Negara Bagian. Kedaulatan dimiliki 

oleh kedua-duanya, Negara Federal dan Negara Bagian secara 

keseluruhan memiliki kedaulatan. 

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam Negara Federal yang 

dikenal dengan istilah pemerintah Negara Bagian dan Negara 

Kesatuan yang dikenal dalam istilah pemerintah daerah (provinsi) 

berbeda. Negara Bagian dalam Federal lebih bebas dan mempunyai 

hak-hak asli dalam menyelenggarakan kepentingan bersama, yang 

dipusatkan di dalam Pemerintah Federal.  
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Ada dua kriteria untuk membedakan antara Negara Federal 

dan Negara Kesatuan berdasarkan hukum positif. Pertama, Negara 

Bagian dalam ikatan Negara Federal memiliki pouvoir constituant, 

yaitu wewenang membentuk UUD sendiri dan wewenang dalam 

mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka, Konstitusi Federal, 

sedangkan Kesatuan pemerintahan sub-nasional (daerah) dalam 

Negara Kesatuan tidak memiliki pouvoir contituant dan organisasinya 

secara garis besar ditetapkan oleh pembuat undang-undang di 

pemerintah pusat. Kedua, dalam Negara Federal, wewenang 

pembentuk undang-undang Federal ditetapkan secara rinci dalam 

Konstitusi Federal. Sementara, dalam Negara Kesatuan, wewenang 

pembentuk undang-undang pusat diatur secara umum, sedangkan 

wewenang pembentuk undang-undang dalam arti materil dari 

pemerintahan sub-nasional (daerah) tergantung pada badan pembentuk 

undang-undang pusat.73

Perkembangan dewasa ini, khususnya dalam pelaksanaan 

pemerintahan di daerah memperlihatkan adanya bentuk campuran 

antara Negara Kesatuan dengan Negara Federal, yang sebagian besar 

wilayah di bawah Negara Kesatuan. Namun, dengan pertimbangan 

tersendiri (tertentu), sebagian wilayah lainnya diberi otonomi khusus 

dalam Konstitusi sehingga dalam wewenang dewan perwakilan rakyat 

setempat dapat membentuk undang-undang, menjalankan 

pemerintahan, dan memiliki pemerintahan sendiri. Juan Liz & Alfred 

 
73 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,….op.cit. Hal. 74 
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Stepan menyebutnya sebagai suatu bentuk spesifik, yaitu federacy. 

Wewenang untuk penyelenggaraan desentralisasi di dalam Negara 

Kesatuan sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Sementara, pada 

Negara Federal, wewenang ada di tangan pemerintah Negara 

Bagian.74  

Pengaturan mengenai desentralisasi dalam Negara Kesatuan 

cenderung diletakkan dalam aturan Konstitusi, di mana hubungan 

antara pemerintah pusat dengan daerah adalah hierarki, tidak seperti 

dengan Negara Federal, di mana hubungan antara Pemerintah Federal 

dengan Negara tidak otomatis hierarki (bawahan).75

Menurut Jimly Asshiddiqie,76 Negara Indonesia adalah Negara 

yang berbentuk Kesatuan (unitary state). Kekuasaan asal berada di 

pemerintah pusat, namun kewenangan (authorithy) pemerintah pusat 

ditentukan batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar dan undang-

undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam 

Undang-Undang Dasar dan undang-undang ditentukan sebagai 

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan 

pengaturan-pengaturan Konstitusional yang demikian itu, berarti 

NKRI diselenggarakan dengan Federal arrangement atau pengaturan 

yang bersifat Federalistis. 

 
74 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal. 75. 
75 Kutipan Constanijn A.J.M. Kortmann & Paul P.T. Bovend Eert dalam Agussalim Andi Gadjong, 

Pemerintahan Daerah,….Hal. 75 
76 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan Rl, Jakarta: The Habibie 

Center, 2001, Hal. 28. 
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Daniel Dhakidae berpandangan bahwa bentuk Negara Federal 

bukan sesuatu yang aneh di dunia ini. Empat puluh persen warga 

dunia sekarang hidup di bawah sistem Federal. Kalau defenisi 

Federalisme itu dilonggarkan sedikit, maka sedikitnya bisa dibedakan 

tiga jenis Federalisme, yaitu Negara dengan sistem Federal mumi; 

Negara dengan bentuk Federal arrangement; dan Negara dengan 

bentuk Negara dan pemerintahan, yang disebut associated states.77

Dengan adanya pemberian otonomi yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab, maka pemahaman otonomi yang luas di sini 

memberikan arti bahwa daerah secara leluasa mengurus rumah 

tangganya sendiri, baik secara politik lokal, kemandirian administrasi 

Pemerintahan Daerah maupun keuangannya. Otonomi nyata adalah 

keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 

pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan 

serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang 

bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban 

sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah 

dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah 

dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, berupa 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin 

baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, 

 
77 Adnan Buyung Nasution, (et. Al.), Federalisme untuk Indonesia. Jakarta: kompas. 1999., Hal. 
xxvii. 
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serta pemeliharaan yang serasi antara pemerintah pusat dengan daerah 

dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan. 

Prinsip pembagian kewenangan ultravires yang dinamis 

berbeda dengan prinsip pembagian kewenangan di Negara Federal 

yang dibentuk atas kesepakatan antar unit-unit asal (Negara-Negara 

Bagian) karena dalam Negara Federal, Negara Bagian merupakan 

penentu lebih tinggi serta menentukan kewenangan apa yang akan 

diselenggarakan di tingkat Federal dan kewenangan tersebut tetap 

dipegang oleh Negara-Negara Bagian, yang secara eksplisit tercantum 

dalam Konstitusi. 

Negara Kesatuan seperti Indonesia, desentralisasi merupakan 

pengalihan atau pelimpahan kewenangan secara teritorial atau 

kewilayahan yang berarti pelimpahan kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah di dalam Negara dan fungsional yang 

berarti pelimpahan kewenangan kepada organisasi fungsional (teknis) 

yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. 

Desentralisasi mengandung dua elemen pokok, yaitu 

pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara 

hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur 

dan mengurus dan atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu. 

Pelaksanaan desentralisasi dalam Negara Kesatuan berarti 

memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan 

aspirasi masyarakat setempat, tetapi tidak dimungkinkan adanya 

daerah yang bersifat Negara yang dapat mendorong lahirnya Negara. 
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6. Prinsip-prinsip dalam Otonomi Daerah 

Berbicara prinsip otonomi daerah perlu diketahui dulu makna 

secara substansial dari otonomi. Menurut David Held,78 otonomi 

secara subtansial mengandung pengertian : 

“ Kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara 
sadar-diri, melakukan perenungan-diri dan melakkuakn 
penentuan-diri, yang mana otonomi di dalamnya mencakup 
kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih 
dan melakukan ( atau ) mungkin tidak melakukan ) tindakan 
yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun 
kehidupan publik, dengan mencamkan kebaikan demokrasi” 

 

Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan 

pokok, yakni gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan 

penentuan diri dan gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus 

menjadi pemerintahan yang terbatas, dimana kesetaraan dan ada 

sebuah jaminan akan terwujudnya hasil-hasil tertentu yang mencakup: 

a. Perlindungan dari penggunaan otoritas publik dan kekuasaan 

memaksa yang sewenang-wenang. 

b. Keterlibatan warga Negaranya dalam penentuan syarat-syarat 

perhimpunan-perhimpunan mereka melalui penetapan izin 

mereka dalam memelihara dan pengesahan institusi-intitusi yang 

bersifat mengatur  

c. Penciptaan keadaan yang terbaik bagi para warga Negaranya 

untuk mengemban  nilai dasar mereka dan mengungkapkan sifat 
 

78 David Held, “Demokrasi Dan Tatanan Global” dari Negara modern hingga pemerintahan 
kosmopoloitan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, Hal. 180-181 
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mereka yang beraneka ragam (yang melibatkan asumsi 

mengenai penghormatan terhadap kecakapan individu dan 

kemampuan mereka untuk belajar meningkatkan potensi 

mereka) 

d. Perluasan kesempatan ekonomi untuk memaksimalkan 

tersedianya sumber-sumber (yang mengasumsikan bahwa ketika 

individu-individu bebas dari keputusan fisik, mereka akan 

benar-benar mampu merealisasikan tujuan-tujuan mereka ) 

Prinsip otonomi tersebut memerlukan suatu sruktur tindakan 

politik bersama yang menentukan hak dan kewajiban yang perlu untuk 

terwujudnya keberdayaan masyarakat sebagai agen-agen yang otonom 

(Abdul Gaffur Karim mengistilahkan dengan “individu otonom“). 

Namun yang perlu di perhatikan kemudian bahwasanya prinsip 

otonomi tersebut pada dasarnya berlaku dalam hukum publik 

demokratis yang karena itu prinsip otonomi bukan sebagai prinsip 

penentuan-diri yang bersifat individualistis tetapi sebaliknya sebagai 

prinsip struktural penentuan-diri dimana diri adalah bagian dari 

kolektivitas/mayoritas yang diberdayakan dan “dipaksa“ oleh 

peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur kehidupan demokratis 

(otonomi demokratis yang di dalamnya hak atas otonomi berada 

dalam tekanan komunitas)79

 
 
 

 
79 Ibid,  Hal. 193 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pandangan Terhadap Konsep Otonomi Daerah yang Diterapkan dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia  

1. Sekilas Otonomi Daerah di Indonesia 

a. Periodisasi Pemerintahan Daerah di Indonesia 

Jika merunut sejarah pelaksanaan Pemerintahan Daerah di 

Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pelaksanaan Pemerintahan 

Daerah sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dimana pada waktu itu sistem yang di bangun sangat dipengaruhi oleh 

politik pendudukan dari  Negara penjajah.  

Politik pemerintahan penjajah Hindia Belanda menerapkan 

sistem sentralisasi yang menekankan kemudahan kontrol atas daerah 

jajahan. Sistem sentralisasi diwujudkan dalam ketentuan Reglement 

Het Beleid Der Regeling Van Nederlandsch Indie yang sering 

disingkat “RR”. Aturan ini mematikan peran Pemerintahan Daerah 

jajahan dalam melakukan improvisasi pelaksanaan pemerintahan 

karena semua kebijakan harus sepengetahuan (melalui pengesahan 

dari pemeintah pusat yang berada di Nederland (pusat pemerintahan 

Negara Belanda).80

 
80 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan…, op.cit, Hal.114 
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Sampai permualaan abad XX, sendi pemerintahan di Hindia 

Belanda (daerah jajahan Belanda) didasarkan pada asas sentralisasi, 

yang penerapannya di wujudkan dalam “Gecentraliseerd Geregeerd 

Land”. Pelaksanaan pemerintahan sentralistis mengacu pada 

penerapan asas dekosentrasi, dengan cara pelimpahan wewenang dari 

aparatur pemerintah pusat kepada pejabat yang lebih rendah secara 

hierarkis. Pejabat yang dilimpahi wewenang tersebar di seluruh 

wilayah Negara (daerah) jajahan ditentukan wilayah jabatannya 

(yurisdiksinya yang disebut daerah adminstrasi). Artinya, wilayah 

Indonesia (sebagai daerah jajahan) dibagi atas wilayah-wilayah 

administrasi yang hierarkis dari atas ke bawah, mulai dari Gewest 

(kerasidenan) yang terbagi atas Afdeling-Afdeling, yang kemudian 

dibagi lagi atas District-District, yang selanjutnya dibagi atas 

Onderdistrict-Onderdistrict.81

Kepala wilayah sebagai wakil dari pemerintah penjajah ini 

dijabat oleh pejabat-pejabat yang sifatnya hierarkis pula, yatu resident, 

asistent resident, atau kepala afdeling, kepala district (wedana), dan 

kepala onderdistrict (camat). Pada saat itu belum dikenal yang 

namanya desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah sehingga istilah kepala daerah belum dikenal. Dinamika 

perjalanan pemerintahan penjajahan di Hindia Belanda mengalami 

perubahan pada permulaan abad XX, dengan dikeluarkannya 

 
81 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan…, op.cit 
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Decentralisatiwet Tahun 193 (Wet Houdende Decentralisasi Van Het 

Bestuur In Nederlands Indie yang termaktub dalam Staatblad Tahun 

1903, No. 329).82

Konsep Pemerintahan Daerah akan sangat bergantung pada 

kebijakan yang lebih tinggi tingkatannya dalam hal ini kebijakan yang 

menjadi dasar penentu munculnya konsep Pemerintahan Daerah, 

mengingat bahwa diatas kebijakan yang mengatur mengenai 

Pemerintahan Daerah (Undang-Undang), terdapat kebijakan yang 

lebih tinggi tingkatannya, yakni UUD atau Konstitusi. Sebagaimana 

kita maklumi, Konstitusi yang berlaku di Indonesia pun dapat 

dikategorisasikan menjadi beberapa periodisasi, sebagai berikut :  

a. Periode I : UUD 1945, yang berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 

Agustus 1945 hingga berubahnya Negara RI menjadi RIS 

tanggal 27 Desember 1949.  

b. Periode II : Konstitusi RIS, yang berlaku mulai tanggal 27 

Desember 1949 hingga berubahnya kembali bentuk Negara RIS 

menjadi Negara Kesatuan RI tanggal 17 Agustus 1950.  

c. Periode III : UUD Sementara 1950, yang berlaku mulai tanggal 

17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 

5 Juli 1959.  

 
82 Bhenyamin Hoessein, Desentrralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi Ke Demokrasi ?, Pidato 
Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Administrasi Negara, Fisip UI, 5 sePTember 1995, 
Hal. 1-2 
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d. Periode IV : UUD 1945, yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 1959 

hingga sekarang.  

e. Periode V : UUD 1945 yang diamandemen, berlaku mulai 

Tahun 1999.  

Atas dasar periodisasi Konstitusional serta perkembangan 

politik tersebut, maka babak-babak pertumbuhan Pemerintahan 

Daerah di Indonesia dapat dipelajari dalam 7 (tujuh) periode sebagai 

berikut :  

a. Masa Republik Indonesia disertai Pendudukan Belanda (1945 – 

1949)  

b. Masa RIS (1949 – 1950)  

c. Masa NKRI (1950 – 1959)  

d. Masa Dekrit Presiden sampai 1965  

e. Masa Orde Baru (1965 – 1998)  

f. Masa sesudah Orde Baru (1998 – sekarang)  

b. Aspek Formal  Otonomi Daerah di Indonesia 

Adapun aspek formal dari kebijakan tentang Pemerintahan 

Daerah sepanjang sejarah bangsa Indonesia, sebagai berikut :  

1) UU Nomor. 1 Tahun 1945   

2) UU Nomor 22 Tahun 1948  

3) UU Nomor 1 Tahun 1957  

4) UU Nomor 18 Tahun 1965  

5) UU Nomor 5 Tahun 1974   
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6) UU Nomor 22 Tahun 1999  

7) UU No. 32 Tahun 2004 

h. UU No.  12 Tahun 2008 

c. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia 

Dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan 

antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, 

yaitu desentralisasi, dekonsentrasi  dan  medebewind (tugas 

pembantuan)83.  

Otonomi daerah sebagai realisasi dari  sistem desentralisasi 

bukan hanya merupakan pemencaran wewenang atau penyerahan 

urusan pemerintahan, namun juga berarti pembagian kekuasaan 

(division of power) untuk mengatur penyelenggaran pemerintahan 

Negara dalam hubungan pusat daerah84. Dengan demikian 

dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat daerah dalam  

menentukan kepentingannya sendiri, dan pemerintah daerah dengan 

proaktif dapat mengambil prakarsa yang kreatif  dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Hanya dengan itu, maka 

otonomi daerah dapat diciptakan tanpa rekayasa yang menipu dari 

pemerintah pusat. 

Hal ini yang membedakan antara UU No. 5/1974 dan UU No. 

22/1999. Bukti bahwa otonomi daerah dalam maknanya yang 

substantif itu tidak mendapatkan komitmen politik yang kuat di 

 
83 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati,…op.cit  Hal. 11 
84 Bagir Manan,. “Politik Hukum,…op.cit  Hal. 140-154 
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tingkat konseptual dan pelaksanaannya, dapat dibaca dari tafsir yang 

diberikan melalui Penjelasan UU No. 5 /1974 yang menyatakan 

bahwa “Hakekat otonomi itu lebih merupakan kewajiban daripada 

hak” (Pasal 1 huruf f). Pandangan demikian yang menyebabkan posisi 

pemerintah daerah sama sekali tidak berdaya untuk mengambil 

inisiatif  demi pembangunan daerahnya.  

Berbeda dengan UU No. 22/1999 yang menyatakan: 

“Pemberian kewenangan otonomi daerah didasarkan asas 

desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab” (Penjelasan UU No. 22/1999, dasar Pemikiran, 

huruf  h); dan juga penjelasannya yang mengemukakan bahwa dengan 

dibentukannya UU No. 22/1999 pada dasarnya seluruh kewenangan 

sudah berada pada Daerah Kabupatan dan Daerah Kota sebagai daerah 

otonom, berarti penyerahan kewenangan bukan hal yang mutlak harus 

dilakukan secara aktif oleh pusat tetapi cukup pula dengan pengakuan.   

Pada era sekarang hubungan Pemerintahan Daerah dan pusat 

bisa dilihat dalam UU No. 32 Tahun 2004. dari segala jenis hubungan 

yang dipaparkan dalam undang-undang tersebut yang meliputi 

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. terdapat dua jenis 

hubungan yaitu hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan.85 

Yang dimaksud dengan hubungan administrasi adalah hubungan yang 

 
85 Penjelasan Pasal 2 ayat 7 UU nomor 32 Tahun 2004 
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terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang merupakan satu Kesatuan dalam penyelenggaraan sistem 

administrasi Negara. Sedangkan hubungan kewilayahan adalah 

hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya 

daerah otonom yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan demikian,wilayah daerah merupakan satu 

Kesatuan wilayah Negara yang utuh dan bulat.  

d. Kewenangan Pemerintah Daerah Di Indonesia   

Negara Indonesia adalah Negara yang berbentuk Kesatuan 

(unitary state). Kekuasaan asal berada di pemerintah pusat, namun 

kewenangan (authorithy) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya 

dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang, sedangkan 

kewenangan yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar dan 

undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah. Dengan pengaturan-pengaturan Konstitusional 

yang demikian itu, berarti NKRI diselenggarakan dengan Federal 

arrangement atau pengaturan yang bersifat Federalistis. 86

 

2. Pandangan Teoritis Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia  

a. Otonomi Daerah : Proses Demokrasi atau Disintegrasi  

 
86 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan Rl, Jakarta: The Habibie 

Center, 2001, Hal. 28. 
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Adanya desentralisasi dan otonomi daerah diyakini oleh Bapak-

bapak pendiri Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari 

pelaksanaan demokrasi dapat dipahami dari pemyataan Hatta bahwa: 87

“Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk 
menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk 
pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, 
di desa, dan di daerah...dengan keadaan yang demikian, maka 
tiap-tiap bagian atau golo-ngan rakyat mendapat autonomi 
(membuat dan menjalankan peraturan-peraturan sen-diri) dan 
zelfgbestuur (menjalankan peraturanperaturan yang dibuat 
oleh dewan yang lebih tinggi) ...  Keadaan yang seperti itu 
penting sekali, karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu 
negeri tidak sama, melainkan berlain-lain”. (hatta, 1976 : 
103)”. 

 

 Dari apa yang dikemukakan Hatta menjadi jelas bahwa prinsip 

otonomi harus menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang 

demokratis agar ada jaminan kebebasan bagi warganya untuk me-

nyalurkan aspirasi politik.  

Karena otonomi daerah merupakan pancaran diterapkanaya 

asas desentalisasi. maka pada hakekatnya asas desentralisai inilah yang 

mendasari terwujudnya demokrasi. Dalam aspek hubungaanya dengan 

demokrasi, Yamin88 meletakkan desentralisasi sebagai syarat 

demokrasi karena Konstitusi disusun dalam kerangka Negara Kesatuan 

harus tercermin kepentingan daerah, melalui aturan pembagian 

kekuasaan antara badan-badan pusat dan badan-badan daerah secara 

adil dan bijaksana sehingga daerah memelihara kepentingannya dalam 

 
87 ibid 
88 Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia (Cet. IV), Jakarta Jambatan, 1960, Hal. 
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kerangka Negara Kesatuan. Susunan yang demokratis membutuhkan 

pemecahan kekuasaan pemerintahan di tingkat pusat dan pembagian 

kekuasaan antara pusat dan daerah. Di sinilah diketengahkan asas 

desentralisasi dan dekonsentrasi yang dapat membendung arus 

sentralisasi. 

Bagir Manan (1994) dalam konteks ini mengatakan bahwa ada 

tiga faktor yang menunjukkan kaitan erat antara demokrasi dan 

otonomi daerah :  pertama, untuk mewujudkan prinsip kebebasan  

(liberty) kedua, untuk membiasakan rakyat berupaya untuk mampu 

memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung 

dengan dirinya; ketiga, untuk memberikan pelayanan yang maksimal 

terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan dan kebutuhan 

beragam. Meskipun begitu memang tidak dapat di pungkiri begitu saja 

kenyataan bahwa di Negara yang menganut sistem sentralisasi pun 

mungkin dapat tumbuh demokrasi, namun adanya otonomi daerah dan 

desentralisasi akan jauh lebih menjamin tumbuhnya demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya (Kelsen, 1973 : 312). 89

Diatas telah di jelaskan mengenai otonomi daerah sebagai 

proses demokrasi namun bagaimana dengan integrasi di Negara 

Indonesia bukankah Indonesia adalah Negara yang majemuk 

sedangkan dengan adanya demokrasi bisa dikatakan memberikan 

kebebasan yang seluas-luasnya terhadap kemajemukan tersebut artinya 

 
89Mahfud MD, makalah Otonomi,… op.cit 
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terdapat kesempatan yang sama serta kebebasan yang seluas-luasnya 

bagi semua kepentingan untuk masuk terkhusus kepentingan 

primordial bukankah dengan adanya hal tersebut celah adanya 

disintegrasi akan semakin lebar. 

Setiap Negara Kebangsaan memerlukan demokrasi dan 

integrasi sekaligus, padahal keduanya memiliki watak yang 

bertentangan. Demokrasi diperlukan agar setiap kelompok bisa secara 

bebas memperjuangkan aspirasinya melalui persaingan yang bebas 

pula, namun di saat yang sama integrasi diperlukan agar kedaulatan 

Negara senantiasa utuh (integrasi). Karena watak masing-masing yang 

berbeda-beda maka kerapkali Negara baru dihadapkan pada pilihan 

yang dilemmatis jika ingin demokrasi tinggalkan pemikiran integrasi, 

sebaliknya jika menginginkan integrasi merupakan pemikiran tentang 

demokrasi. Mengapa begitu dilematis? Karena jika demokrasi yang 

akan dibangun berarti harus membuka kebebasan dan otonomi 

kelompok-kelompok primordial di dalam masyarakat harus dikekang 

sedemikian rupa agar tidak terjadi perpecahan. Jika tampak ada ironi. 

Upaya integrasi bangsa biasanya menghadapi dilemma karena setiap 

proses penciptaan satu Negara kebangsaan yang berdaulat semakin 

meningkatkan sentimen primordial. Ini disebabkan oleh karena 

Negara-Negara baru kerapkali membawa hal-hal baru yang dapat 

diperebutkan oleh berbagai kelompok primordial. Maka harus 

dipahami bahwa setiap Negara baru memerlukan kewaspadaan atas 

timbulnya masalah SARA sebab ketidak puasan primordial biasanya 
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membawa akibat pada timbulnya tuntutan untuk merumuskan kembali 

kedaulatan Negara bangsa. Dan ancaman disintegrasi ini bukan hanya 

korban atas satu rezim, tetapi juga bangsa. Itulah penjelasan Geerts 

tentang dilema antara demokrasi dan integrasi yang kelihatannya harus 

dipilih satu karena diantara keduanya tidak dapat dibangun secara 

bersamaan. Tetapi sebenarya dilemma antara demokrasi dan integrasi 

itu bukan sesuatu yang mutlak harus dihadapi oleh setiap Negara. 

Disni sebenamya merupakan seruan agar setiap Negara dapat mengatur 

dirinya sedemikian rupa agar pemenuhan tuntutan integrasi dan 

demokrasi itu dapat terpenuhi secara serasi, bukan harus dipenuhi 

salah satu.  

Pada akhirnya dari berbagai uraian dan pandangan diatas dapat 

di simpulkan bahwa keberadaan otonomi daerah di Indonesia 

merupakan proses menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis, 

sesuai dengan amanat Konstitusi. Adanya otonomi daerah merupakan 

sebuah toleransi pemerintah pusat terhadap daerah dalam rangka 

mengurus rumah tangganya. Aspek demokrasi yang dimaksud disini 

adalah adanya optimalisasi peran serta masyarakat di daerah dalam 

membangun atau mengurus daerahnya sesuai dengan prakarsa dan 

kreativitas masyarakat tanpa semuanya harus di urus oleh pusat. 

Karena kecendrungan yang terjadi ketika semua harus tersentralisasi di 

pusat maka konsekwensinya adalah adanya keseragaman dan 

menafikkan keberagaman yang terjadi di daerah. Namun perlu menjadi 
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perhatian pula bagi Negara untuk selalu menempatkan integrasi 

berdampingan dengan demokrasi artinya tidak selayaknya Negara 

hanya menitik tekankan pada demokrasi saja atau sebaliknya pada 

integrasi saja. Keduanya harus berjalan seiringan. 

b. Otonomi Daerah : Jawaban terhadap Kekuasan yang Tepusat di 

Era Orde Baru 

Kekuasaan yang tersentralisasi dipusat membawa dampak yang 

buruk bagi keberlangsungan demokrasi dan tehambatnya kemandirian, 

inisiatif dan prakarsa daerah dalam mengurus dan membangun 

daerahnya. Karena kehendak pusat yang begitu dominan dalam 

menentukan semua kebijakan bahkan sampai keranah urusan rumah 

tangga di daerah. Dari pengalaman berjalannya Pemerintahan Daerah 

serta keberlangsungan demokrasi pada masa orde baru misalnya dapat 

dilihat bahwa peran serta masyrakat dalam hal ini di daerah begitu di 

batasi dan semuannya di tentukan oleh pusat. Dengan dalil untuk 

menjaga stabilitas nasional guna terciptannya pembangunan yang 

efektif, dengan mengorbankan peran serta masyarakat untuk ikut serta 

dalam memberikan kontribusi dan sumbangsih pikiran dalam 

mengentaskan permasalahan di Indonesia. Sehingga sangat wajar 

ketika masyarakat memandang bahwa pemerintah pusat begitu tertutup 

dan tidak aspiratif. Walaupun terasa saat itu stabilitas nasional terjaga 

itu karena semua celah untuk masyarakat bahkan hanya untuk 

menyuarakan pikirannya sangat di batasi dan di tutup-tutupi. 
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Pemerintahan Orde Baru dibawah Soeharto berhasil 

memenangkan pergulatan politik untuk menjadikan pembangunan 

ekonomi sebagai pilihan pokok dalam menyelesaikan krisis. Kebijakan 

ini dimenangkan  melalui keputusan Seminar AD di Bandung pada 

Tahun 1966 yang menetapkan bahwa "pembangunan ekonomi  harus 

dilakukan secara sungguh-sungguh apapun biayanya" dan untuk 

mengamankan program pembangunan ekonomi maka "stabilitas politik 

harus dipandang sebagai prasyaratnya". Untuk membangun stabilitas 

ini maka garis politik yang harus ditekankan adalah penguatan 

integrasi (persatuan dan Kesatuan) yang perlu dibangun dengan format 

politik yang tidak demokratis. 90

Orde Baru terperangkap pada pemikiran bahwa membangun 

integrasi itu harus mengesampingkan demokrasi. Demokrasi baru akan 

dibuka jika ekonomi sudah kuat. Itulah yang mendasari tampilnya 

pemerintahan yang sangat otoriter dibawah Soeharto. Demokrasi yang 

dibangun adalah demokrasi formalitas semata karena substansinya 

tidak demokratis. Ada lembaga-lembaga demokrasi seperti MPR, 

DPR, parpol, ormas dan pers tetapi semuanya di tekan sedemikian rupa 

untuk tidak berbeda dari pandangan pemerintah. Pemilu 

diselenggarakan lima Tahun sekali tetapi dengan proses yang penuh 

rekayasa dan kecurangan. Di MPR dan DPR ditanam tangan-tangan 

eksekutif sehingga wadah aspirasi politik masyarakat ini menjadi 

 
90 Mahfud MD, makalah otonomi,… op.cit 
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sangat mandul dan tidak mampu melakukan kontrol yang efektif 

Terhadap pemerintah. Ini semua dibangun atas dasar "demi 

pembangunan ekonomi". 

Selama pemerintahan orde baru dengan UU No. 5 Tahun 1974 

sebagai landasan hubungan Pusat dan Daerah telah terjadi 

ketidakadilan dalam hubungan antara Pusat dan Daerah baik secara 

politik maupun secara ekonomis. Secara politis terlihat bahwa 

Pemerintah Daerah itu lebih merupakan alat pusat daripada alat daerah 

otonom dan desentralisasi. DPRD yang seharusnya menjadi pemegang 

dan penanggung jawab otonomi daerah dijadikan bagian dari 

pemerintah daerah yang lebih bertanggung jawab ke Pemerintahan 

Pusat. Kepala Daerah secara praktis tidak ditentukan oleh DPRD sebab 

calon-calon yang akan dipilih oleh DPRD harus mendapatkan 

persetujuan dulu dari Pusat dan dari calon-calon yang dipilih oleh 

DPRD itu Pusat dapat memilih salah satunya tanpa terikat pada 

peringkat hasil pemilihan. Pandangan daerah tentang figur Kepala 

Daerah yang dikehendaki menjadi tidak dihiraukan. Dibidang  

ekonomi terjadi hal yang sama sebab Pemerintah Pusat menguras 

hampir seluruh kekayaan daerah. Sebagai contoh di Irian Jaya yang 

kaya emas banyak penduduk mati kelaparan, di Buton yang merupakan 

penghasil aspal terbanyak banyak jalan yang kurang aspal, minimal 

jika dibandingkan dengan jalan-jalan di Jawa. Hal ini memperlihatkan 

bahwa pemerintah pusat telah menyebabkan rendahnya proporsi 
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konsumsi pendapatan daerah di daerah-daerah kaya jauh dari 

kewajaran. Belum lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang 

kesemuannya menggunakan dalil menjaga stabilitas nasional untuk 

mewujudkan pembangunan ekonomi. 

Terkait dengan hal itu jika dikaji secara teoritis bahwa peran 

pemerintah pada masa orde baru yang begitu tertutup dan kurang 

aspiratif tersebut begitu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi 

padahal Indonesia di bangun dengan landasan demokrasi sesuai 

amanat Konstitusi. Demokasi yang dimaksud disini adalah adanya 

kebebasan dan keadilan bagi masyarakat. Pemencaran kekuasaan dan 

pembagian urusan tidak berjalan sabagaimana mestinya padahal 

Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan 

pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan 

(Separation of Power). Teori yang paling populer mengenai soal ini 

adalah gagasan pemisahan kekuasaan Negara (Separation of Power) 

dimana kekuasaan Negara haruslah dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-

fungsi legislatif, eksekutif dan judikatif. Fungsi legislatif biasanya 

dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau ‘legislature’, fungsi 

eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi judikatif 

dengan lembaga peradilan. Berbeda pada masa orde baru karena bisa 

dikatakan semua terpusat pada kehendak pemerintah pusat (eksekutif) 

fungsi legislatif (MPR, DPR) kurang berjalan sebagaimna mestinya. 
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Otonomi daerah disini merupakan mekanisme untuk mengatur 

kekuasaan Negara yang dibagikan secara vertical dalam hubungan 

‘atas-bawah’. Sebagaimana diketahui dalam berbagai literature bahwa 

pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu sama-sama 

merupakan konsep mengenai pemisahan kekuasaan (Separation of 

Power) yang, secara akademis, dapat dibedakan antara pengertian 

sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep pemisahan 

kekuasaan (separation of power) itu juga mencakup pengertian 

pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah ‘division of 

power’ (‘distribution of power’). Pemisahan kekuasaan merupakan 

konsep hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, sedangkan 

konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara horizontal, 

kekuasaan Negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan 

yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga Negara tertentu, yaitu 

legislatif, eksekutif, dan judikatif. Sedangkan dalam konsep pembagian 

kekuasaan (distribution of power atau division of power) kekuasaan 

Negara dibagikan secara vertical dalam hubungan ‘atas-bawah’91.  

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kekuasaan pemerintah pusat yang begitu mutlak dan centralistik 

sebenarnya membawa dampak yang bermacam-macam akan baik 

ketika pemeintah mampu bertindak secara adil. Pemerintahan yang 

sentralistik seperti ini  mungkin dari sisi stablitas nasional (Kesatuan) 

 
91 Baca makalah Jimly Asshiddiqie, Otonomi…, op.cit 
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akan terasa baik karena mampu menjaga integrasi dimana semua harus 

tunduk dan patuh terhadap kehendak pusat tersebut, semua celah akan 

adanya oposisi dan gerakan ”kiri” harus di hilangkan dan di tumpas. 

Namun akan berdampak buruk ketika pemerintah tidak mampu 

bertindak secara adil maka endingnya sudah dapat dilihat bahwa 

kesewenang-wenanganlah yang akan menjadi akhirnya dan yang 

mendapatkan dampak dan akibatnya adalah masyarakat itu sendiri 

dimana ketidakmandirian daerah, tekanan/ketertindasan, serta tidak 

diserapnya aspirasi masyarakat terjadi dalam masyarakat. Maka paska 

reformasi otonomi daerah diharapkan mampu menjawab serta 

mengentaskan permasalahan tersebut sehingga diharapkan dengan 

adanya otonomi daerah manmpu menumbuhkan kemandirian serta 

tumbuhnya iklim yang demokratis dalam masyarakat dalam hal ini di 

daerah. 

c. Otonomi Daerah sebagai Perwujudan Pemerintahan Lokal (Local 

Government) 

Munculnya pemerintahan local dan otonomi daerah sebenarnya 

didasarkan pada harapan untuk tidak terjadinya pemusatan kekuasaan 

pada satu orang atau satu lembaga. Dimana dengan terjadinya 

pemusatan kekuasaan tersebut akan cendrung mengakibatkan 

kekuasaan yang sewenang-wenang.  

Berbicara Local Government dapat mengandung tiga arti. 

Pertama, berarti pemerintahan local (dari segi lembaga/badan/organ di 

tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan 
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pemerintahan di daerah) Kedua, pemerintahan local yang dilakukan 

oleh pemerintahan local (dari segi fungsi dimana fungsi dalam Local 

Government begitu terbatas berbeda dengan pusat) . Ketiga berarti, 

daerah otonom. (dari segi kewenangan untuk mengambil kebijakan, 

serta mengatur urusan rumah tangganya atas prakarsa sendiri)  

Dari segi lembaga/badan/organ pemerintahan daerah di  

Indonesia akan merujuk pada kepala daerah dan DPRD yang masing-

masing pengisiannya dilakukan dengan cara dipilih secara langsung, 

bukan ditunjuk.  

Dari segi fungsi Local Government memiliki fungsi 

pembentukan kebijakan (policy making function) dan fungsi pelaksana 

kebijakan (policy executing function). Fungsi pembentukan kebijakan 

dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi 

pelaksana kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat 

local. Namun fungsi ini begitu terbatas hanya mencakup urusan rumah 

tangga daerah yang telah di tentukan di luar urusan yang dikecualikan.  

Local Government dalam pengertian organ maupun fungsi 

tidak sama dengan pemerintah pusat yang mencakup fungsi legislatif, 

eksekutif, dan judikatif. Pada lokal government hampir tidak  terdapat  

cabang  dan fungsi judikatif. Hal ini terkait dengan materi pelimpahan 

yang diterima oleh pemerintahan local. Materi pelimpahan wewenang 

kepada pemerintah local hanyalah kewenangan pemerintahan. 

Kewenangan legislasi dan judikasi  tidak diserahkan kepada 



 
75

 

pemerintah local. Kewenangan legislasi tetap dipegang oleh badan 

legislatif (MPR, DPR, dan BPD) di pusat sedangakan kewenangan 

judikasi tetap dipegang oleh badan peradilan (mahkamah agung, 

pengadilan tinggi, peradilan negeri, dan lain-lain). Kalau toh di daerah 

terdapat badan peradilan seperti pengadilan tinggi di propinsi dan 

pengadilan negeri di kabupaten/ kota masing-masing bukan merupakan 

bagian dari pemerintah local. Badan-badan peradilan tersebut adalah 

badan badan yang independent dan otonom di bawah badan peradilan 

pusat. 

Dari segi kewenangan untuk mengambil kebijakan, serta 

mengatur urusan rumah tangganya Local Government memiliki 

otonomi (local, dalam arti self government). Yaitu mempunyai 

kewenangan mengatur (rules making = regeling) dan mengurus (rules 

application = bestuur) kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri.  Dalam istilah administrasi public masing-masing 

wewenang tersebut lazim disebut wewenang membentuk kebijakan 

(policy making) dan wewenang melaksanakan kebijkan (policy 

executing). Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma 

hukum yang berlaku umum. Dalam konteks otonomi daerah, norma 

hukum tertuang dalam peraturan daerah dan keputusan kepala daerah 

yang bersifat pengaturan. Sedangkan mengurus merupakan perbuatan 

menerapkan norma hukum yang berlaku umum pada situasi konkrit 
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dan individual (beschikking) atau perbuatan material berupa pelayanan 

dan pembangunan obyek tertentu.  

Dengan merujuk pada uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa otonomi daerah berhubungan dengan Pemerintahan Daerah 

otonom (Self Local Government). Pemerintahan Daerah otonom adalah 

Pemerintahan Daerah  yang badan pemerintahannya dipilih penduduk 

setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap 

mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Namun perlu dipahami 

bahwa dari segi organ, fungsi, kewenangan dalam otonomi daerah di 

Indonesia pun sebenarya tetap terdapat pembatasan karena adanya 

status sebagai perwujudan Local Government tersebut. Dari segi organ 

dan fungsi hanya merujuk kepala daerah dan DPRD sedangkan organ 

yudikatif seperti lembaga peradilan merupakan lembaga otonom. Peran 

legislasi disini digantikan hanya dengan kewenangan membentuk 

kebijakan dan melaksanakan kebijakan itupun hanya mencakup urusan 

rumahtangga yang telah di tentukan undang-undang. Sehingga 

sebenanrnya jelas disini bahwa kedudukan dan keberadaan otonomi 

daerah merupakan subordinat dan dependent terhadap pemerintah 

pusat. 

 

d. Otonomi Daerah : Penerapan Konsep Federalisme Di Indonesia 

Indonesia menganut bentuk Negara Kesatuan seperti yang telah 

tercantum dalam Konstitusi. Maka sebenarnya ketika otonomi daerah 
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diterapkan di Indonesia berarti telah mengakomodir sebagian konsep 

pemerintahan di dalam Negara yang berbentuk Federal. Maka Jimly 

Asshiddiqie mengatakannya sebagai “Federal arrangement” dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pemerintahan Daerah Otonom dalam konsep Negara Kesatuan 

bisa diartikan sebagai pemerintahan yang dipilih penduduk setempat 

dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya 

sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui 

supremasi dan kedaulatan nasional.  

Dengan demikian otonomi dalam Negara Kesatuan 

mempunyai batas-batas tertentu dan terikat pada prinsip utama, yaitu 

tidak sampai mengancam keutuhan Negara Kesatuan itu sendiri. 

Kendatipun pemerintah daerah sebagai bagian pemerintahan nasional  

yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan-kepentingan masyarakatnya di dalam daerahnya sendiri, 

namun otonomi itu tetap terikat pada batas-batas wewenang yang telah 

diterimanya berdasarkan peraturan-peraturan dan perundang-

undangan yang ditetapkan pemerintah pusat.  

Jika kita lihat dalam Konstitusi (UUD amandemen) dan 

undang-undang yang telah ada utamanya paska reformasi dalam UU 

No. 22 Tahun 1999 sampai dengan Undang-undang sekarang yang 

berlaku UU No.32 Tahun 2004 sampai perubahannya (UU no 12 

Tahun 2004), Terdapat penerapan prinsip-prinsip Federalism Meskipun 

ditegaskan bahwa organisasi pemerintahan Republik Indonesia 
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berbentuk Negara Kesatuan (unitary), tetapi konsep dasar sistem 

pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah diatur menurut prinsip-

prinsip Federalisme. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut yang 

ditentukan hanyalah kewenangan pusat yang mencakup urusan 

hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan 

fiskal, yustisia dan urusan agama, sedangkan kewenangan berkenaan 

dengan urusan sisanya (lainnya) justru ditentukan berada di daerah 

(kabupaten/kota). Bahkan, dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, 

yaitu Pasal 18 ayat (5) dinyatakan: “Pemerintah daerah menjalankan 

otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Jika di 

tafsirkan hal ini bisa di katakan sebagai bentuk penerapan prinsip-

prinsip Federalism. Karena pada umumnya dipahami bahwa dalam 

sistem Federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (residual 

power) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem Negara 

Kesatuan (unitary), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di 

pusat.  

Dari uraian yang telah di sebutkan diatas dapat disimpulkan 

bahawa Indonesia telah menerapkan sebagian konsep pemerintahan 

yang terdapat di Negara Federal karena nyatanya dalam aspek formal 

yang melandasi jalannya pemerintahan utamanaya paska reformasi 

terdapat ketentuan yang mengatur pembagian kekuasaan asli dengan 

kekuasaan sisa dimana secara teoritis seharusnya di Negara Kesatuan 

seperti Indonesia  baik kekuasaan asli dan kekuasaan sisa berada di 
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pusat namun dengan adanya otonomi daerah berarti sedikit mengurangi 

atau membatasi kekuasaan pusat karena didaerahpun di beri kekuasaan 

sepanjang yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat. Namun hal ini 

tidak berpengaruh terhadap kedaulatan Negara Kesatuan karena daerah 

disini berada pada posisi tetap menghormati dan berada pada 

kedaulatan Negara Kesatuan bukan atas dasar kedaulatan sendiri.  

Sehingga dapat dikatakan Bahwa di Indonesia pemerintahan 

berjalan dengan tetap menjalankan 2 kutub yakni antara kutub 

sentralisasi dan desentralisasi. Disatu sisi bahwa daerah diberi otonomi 

dalam mengembangkan rumah tangganya disisi lain keberadaan 

otonomi daerah tetap merupakan subordinat dan dependent terhadap 

pemerintah pusat. Daerah tidak dapat terlepas dari pusat atau Negara. 

Ini adalah sebuah konsekwensi ketika Indonesia menganut bentuk 

Negara Kesatuan yang bentuk pemerintahannya Republik dan berasas 

demokrasi. Dalam tataran bentuk Negara Indonesia tetap mempertahan 

kan bentuk Negara Kesatuan namun dalam tataran berjalannya 

Pemerintahan Daerah sebagai toleransi pemerintah pusat Indonesia 

menerapkan sebagian bentuk-bentuk pemerintahan yang di terapkan di 

Negara yang berbentuk Federal. 
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B. Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Daerah Berdasarkan 

Perkembangan Konstitusi Republik Indonesia 

1. Konsep Otonomi Daerah Berdasarkan Perkembangan Konstitusi 

Negara Kesatuan RI 

a. Masa Pemberlakuan UUD RI Tahun 1945 

Mengenai pengaturan Pemerintahan Daerah Secara tekstual 

dapat dilihat dalam UUD 1945 yaitu dalam Pasal 1, Pasal 4, Pasal 

5 dan Pasal 18. Secara tersirat dalam Pasal 18 dapat di tafsirkan 

Pemerintahan Daerah lebih mengedepankan aspek desentralisasi.  

Menurut penjelasan Pasal 18 bahwa oleh karena Negara 

indoesia itu suatu eenheidsaat, maka Indonesia tak akan 

mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat 

pula. Berarti dalam konsep ini sangat berbeda dengan konsep 

dalam Negara Federasi dimana dalam lingkungan Negaranya 

terbagi dalam Negara-Negara. 

Keinginan untuk menggunakan desentralisasi dalam 

pemerintahan Indonesia merdeka sebenarnya telah diutarakan jauh 

sebelum Indonesia merdeka, antara lain oleh Hatta. Hasrat ini di 

gagas dan di kedepankan dalam rapat-rapat BPUPKI dan menjadi 

lebih konkret dalam forum PPKI, ketika Amir dan Ratulangi 

mengutarakan perlunya penegasan mengenai desentralisasi. 

Pendapat ini yang kemudan di setujui oleh peserta rapat, antara lain 

oleh Supomo dengan mengutarakan bahwa pengaturan (lebih 
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lanjut) mengenai desentralisasi akan diatur dalam undang-undang. 

Prinsip-prinsip dan pandangan inilah yang kemudian diadopsi 

dalam UUD 1945 , khususnya dalam kaidah Pasal 18.92   

Pasal 18 yang  merupakan hasil pengesahan terhadap Pasal 

17 rancangan UUD mengandung prinsip bahwa dari wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dibagi-bagi dalam 

satuan-satuan pemerintahan yang tersusun dalam daerah besar dan 

kecil, disini mengandung makna adanya penerapan prinsip 

desentralisasi teritorial.93

Karena di Indonesia terdapat konsep Negara hukum dan 

kedaulatan rakyat jika dikaitkan dengan sendi desentralisasi, di 

samping dekonsentrasi, maka akan di temukan adanya pemencaran 

kekuasaan. Ini dapat dilihat dari kaidah Pasal 18 UUD 1945, yang 

secara Konstitusional pemencaran kekuasan di lakukan melalui 

badan-badan publik satuan pemerintahan di daerah dalam wujud 

desentralisasi teritorial, yang mempunyai kewenangan, tugas dan 

tanggung jawab yang mandiri. 

Dengan demikian pelaksanaan Pasal 18 secara tidak 

langsung memberikan justifikasi adanya pemerintah pusat dan 

daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan konsekwensi 

politis dari Negara Kesatuan dan merupakan amanat Konstitusi 

 
92 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan daerah berdasrakan asas desentralisasi menurut 
UUD 1945, UNPAD Bandung, 1990, Hal.175-176 
93 R.M.A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: pusat studi HTN FH UI, 
2004,  Hal. 383 
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yang harus dipertimbangkan sehingga perkembangan bergerak 

antara dua kutub, antara sentralisasi dengan desentralisasi. Yang 

akhirnya antara kedua kutub tersebut harus berjalan seimbang 

sehingga Negara tidak mungkin memilih salah satu alternatif 

sentralisasi atau desentralisasi. 

b. Masa Pemberlakuan Konstitusi RIS Tahun 1949 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 bisa 

dikatakan sebagai jalan tengah teradap kemelut yang terjadi antara 

Indonesia dengan Belanda, dimana Negara Indonesia mengalami 

perubahan dari bentuk Kesatuan menjadi Negara Federal. 

Perubahan ini secara langsung turut mempengaruhi pelaksanaan 

pemerintahan sampai di daerah-daerah. Bukan lagi hubungan pusat 

dengan daerah , tetapi antara pemerintah Negara Federal dengan 

pemerintah Negara Bagianserta pemerintah Negara Bagiandengan 

pemerintah daerah di bawahnya. Pemberlakuan Konstitusi RIS, 

dalam realitannya membawa konsekwensi atas pembagian wilayah 

(daerah) dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Kekuasaan dalam Konstitusi RIS dilakukan oleh 

pemerintah bersama dengan DPR dan senat, yang memperkenalkan 

sistem bikameral di parlemen yang juga ada di Negara Serikat pada 

umumnya. Penataan lembaga Negara dan kekuasaan masing-

masing dikuti dengan penataan wilayah pemerintahan di Negara 



 
83

 

                                                

Bagian atau daerah yng tidak berdiri sendiri sebagai Negara 

Bagian.94

Pembagian penyelenggaraan pemerintahan antara RIS dan 

Negara bagaian serta satuan kenegaraaan lainnya ditentukan dalam 

Konstitusi RIS. Perubahan terhadap hal itu hanya dapat dilakukan 

atas permintaan daerah-daerah bagian bersama-sama atau atas 

insiatif Pemerintah Federal sesudah mendapat persesuaian dengan 

daerah-daerah bagian bersama-sama, menurut acara yang 

ditetapkan yang ditetapkan dengan undang-undang Federal. 

Pembagian kekuasaan dalam kerangka pemerintahan Negara 

Federal ditentukan ditentukan terlebih dahulu kekuasaan pada 

Negara (daerah) bagian, kemudian kekuasaan yang dilimpahkan 

pada Pemerintah Federal.95 Kedudukan daerah-daerah swapraja 

masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian.96

Kedudukan Negara Bagian dan satuan kenegaraan dalam 

daerah bagian tetap berdaulat, yang berdampingan dengan Negara 

Federal. Kedudukan Pemerintahan Daerah-daerah bagian mengacu 

pada konsep demokrasi yang diatur secara tegas dalam Konstitusi 

Federal, demikian pula dengan satuan-satuan kenegaraan yang 

tegak sendiri dan yang bukan berstatus Negara.97 Disamping itu , 

memperkenalkan bicameral sistem dalam wujud parlemen, yang 

 
94 Lihat dalam Konstitusi RIS Pasal 1 Bab Negara RIS, bagian bentuk Negara dan kedaulatan. 
95 Lihat dalam Konstitusi RIS Pasal 52-53 
96 Lihat dalam Konstitusi RIS  Bagian III, Pasal  64-67 
97 Lihat dalam Konstitusi RIS Pasal 45 dan Pasal 49 
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bersama dengan pemerintah (eksekutif) menyelenggarakan Negara 

dan pemerintahan setelah penataan struktur dan kekuasaan lembaga 

Negara selesai, Pemerintah Federal menata pelaksanaan 

pemerintahan Negara-Negara Bagiandan satuan kenegaraan 

lainnya.98

Konstitusi RIS memberikan batasan dalam memberikan 

status Negara kepada daerah-daerah yang dipandang tidak sanggup 

melaksanakan dan memenuhi hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan 

kewajiban-kewajiban suatu Negara. Peraturan-peraturan 

ketataNegaraan Negara haruslah menjamin hak atas kehidupan 

rakyat sendiri kepada pelbagai persekutuan rakyat di dalam 

lingkungan daerah mereka itu dan harus pula mengadakan 

kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara demokrasi dalam 

daerah-daerah otonom. Kedudukan Federasi bagi satuan-satuan 

kenegaraan yang tegak sendiri dan yang bukan berstatus Negara, 

diatur dengan undang-undang Federal.99

 Lahirnya Konsititusi RIS di Indonesia menjadi legitimasi 

bagi lahirnya Negara serikat/Federasi  Indonesia. Masalahnya 

secara teoritis Negara  Federasi/Serikat lahir oleh adanya Negara-

Negara yang bersepakat untuk saling menggabungkan diri dan 

membentuk satu Kesatuan Negara Federasi/Serikat namun di 

Indonesia beranjak dari satu Negara yang dipecah dalam Negara-

 
98 Lihat dalam Konstitusi RIS Bagian 2, Pasal 2 
99 Lihat dalam Konstitusi RIS Pasal 46 ayat 2 
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Negara Bagian yang mempunyai kedaulatan dan UUD sendiri. 

Sehingga pada dasarnya menurut hemat penulis bentuk Negara 

Serikat ini bisa dikatakan sangat di paksakan. Bentuk Negara RIS 

di Indonesia saat itu hanya sebagai batu loncatan guna melepaskan 

cengkraman kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena dari sisi 

historis Negara Indonesia lahir dari adanya perjuangan revolusi 

daerah-daerah jajahan di Indonesia yang bersatu untuk membentuk 

satu Negara karena adanya kesamaan nasib. Selain itu tuntutan 

adanya peralihan di Indonesia dari Negara Kesatuan ke bentuk 

Negara Serikat sebenarnya bukanlah kehendak Indonesia itu 

sendiri tapi karena adanya campur tangan kekuasaan Negara asing 

yang mencoba untuk kembali menjajah Indonesia.  

Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa Konstitusi lebih 

mengatur secara jelas mengenai aspek Federalistis di Indonesia. 

Artinya ketika secara teoritis dalam Negara Federal kedududukan 

daerah disini berdiri dengan kedaulatan sendiri dan berdampingan 

menjalankan pemerintahan dengan pemerintahan Negara Federal. 

Disini jelas berbeda dengan bentuk Negara Kesatuan dimana 

daerah kedudukannya dependent kalaupun ada otonomi hanya 

merupakan urusan yang telah diatur dalam UU menjadi urusan 

pemerintah daerah. Daerah mempunyai UUD sendiri. Namun 

Selain itu menurut hemat penulis bahwa pemberlakuan konsep 

Negara Federal secara penuh tesebut sejak awal sangat dipaksakan 
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dan telah batal dan gagal dengan sendirinya karena bukanlah 

beranjak dari kesepahaman bersama dari daerah-daerah dalam 

Negara Kesatuan Indonesia dan sejak awalpun Negara Indonesia di 

bangun berdasarkan bentuk Negara Kesatuan tidak ada Negara 

dalam Negara.  

c. Masa Pemberlakuan UUD Sementara RI Tahun 1950 

Pemberlakuan UUD Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) 

merupakan salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk 

menstabilkan  kembali penyelenggaraan Negara setelah mengalami 

gejolak politik. Gejolak politik ini diakibatkan oleh perseteruan 

Negara Republik Indonesia dengan Negara asing yang dulunya 

sempat menanamkan pengaruh  di Indonesia melalui politik 

penjajahan sehingga segala bentuk dan sistem penyelenggaraan 

Negara diatur dan tunduk pada sistem yang diterapkan oleh Negara 

pendudukan (penjajah). 

Untuk itu, melalui landasan hukum UU No. 7/1950 

dilakukan perubahan mendasar mengenai hukum dasar 

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, melalui perubahan 

Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS 1950 yang 

ditandatangani oleh Presiden RIS pada 15 Agustus 1950..  

Rencana Undang-undang tentang perubahan Konstitusi 

Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang 

Dasar Sementara Republik Indonesia tersebut di atas disetujui 
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seluruhnya dalam Sidang ke-I Babak ke-3 rapat ke-71 Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat pada hari Senen 

tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.100

Pergantian Konstitusi pada saat itu diawali oleh 

kesepakatan  dan persetujuan antara perwakilan pemerintah RIS 

dan pemerintah RI dalam sidang (pertemuan) pada hari Jumat 9 

Mei 1950, yang melahirkan beberapa kesepakatan penting. 

1) Menyetujui melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan 

daripada RI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. 

2) Menyetujui pergantian Konstitusi RIS 1949 menjadi UUDS 

1950 sebagai hukum dasar Negara. 

3) Untuk meratifikasi persetujuan ini, maka masing-masing 

pemerintahan RIS mengajukan kepada DPR dan senat, 

sedangkan pemerintah RI mengajukan kepada BP KNIP. 101 

UUDS Negara Kesatuan tersebut memuat apa yang 

ditentukan dalam piagam persetujuan antara RIS dan pemerintahan 

RI, antara lain 102

1. Dasar-dasar yang sesungguhnya sudah diakui oleh RIS maupun 

oleh RI, tetapi tidak atau kurang dijelaskan dalam Konstitusi 

 
100 UU No. 7/1950  tentang perubahan Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi 
Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. 
101 Naskah Persetujuan Pemerintahan RIS dan Pemerintahan RI yang ditetapkan pada hari Jum’at 
10 Mei 1950 oleh Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta dan Perdana Menteri RI A. Hal.im. 
Dalam Agussalim Andi Gajong, Pemerintahan...,op.cit,  Hal. 133-134 
102penjelasan UU No. 7/1950 tentang perubahan Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat 
menjadi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. 
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sementara RIS maupun di dalam UUD RI ditegaskan di dalam 

UUDS Negara Kesatuan ini ;  

2. Dasar-dasar yang sama di RIS dan di RI, tetapi yang 

dinyatakan dengan susunan kata-kata berlainan sedemikian 

rupa sehingga dapat menimbulkan persangkaan akan adanya 

perbedaan  paham;  

3. Susunan kata-kata dan istilah-istilah pada umumnya dan 

terutama yang dapat menimbulkan salah pengertian, diperbaiki, 

dan (s) sistematika, dimana perlu, diperbaiki, yaitu: 

a. Yang dimaksudkan dengan daerah Republik Indonesia itu 

ialah daerah Hindia Belanda dulu (Pasal 2); Pasal 18 dan 

Pasal 43 ayat 2 cukup sempurna dalam menunjuk 

pengakuan kemerdekaan beragama serta sudah meliputi apa 

yang dimaksud dalam Pasal 18 "Universal Declaration of 

Human Rights"; hak-hak penduduk atas kemerdekaan 

berkumpul dan berapat (Pasal 20), berdemonstrasi dan 

mogok (Pasal 21) diakui dan diatur dengan undangundang, 

dengan pengertian, sekalipun Undang-undang itu belum 

diadakan, hak-hak itu sudah boleh dilakukan, karena sudah 

diakui dalam Undangundang Dasar; hak memajukan 

pengaduan atau permohonan kepada penguasa secara 

kolektif (Pasal 22); yang dimaksudkan dengan perkataan 

perbedaan dalam Pasal 25 ayat 2 itu ialah kebutuhan 
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masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat yang 

berbeda-beda, yang telah ada dan bukannya menimbulkan 

perbedaan-perbedaan baru, bahkan dimaksudkan supaya 

perbedaan-perbedaan yang baru ada itu dengan 

perkembangan masyarakat akan hilang, setidak-tidaknya 

akan berkurang; hak mendirikan Serikat sekerja untuk 

memperjuangkan kepentingan anggauta-anggauta (Pasal 

29); Pelarangan organisasi-organisasi yang bersifat 

partikelir yang merugikan ekonomi nasional (Pasal 37 ayat 

3); dasar sama-hak yang harus diperhatikan oleh penguasa 

dalam memberikan sokongan kepada pejabat pejabat agama 

dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan  

perkumpulan agama (Pasal 43 ayat 3); Pasal 58 Undang-

Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan ini sama 

bunyinya dengan Pasal 100 Konstitusi Sementara Republik 

Indonesia Serikat; Pasal ini dibuat bukan dengan maksud 

meneruskan adanya "minoriteiten" dalam Negara Indonesia 

yang demokratis, bahkan cita-cita Negara kita ialah 

mempersatukan segala golongan satu Bangsa yang 

"homogeen"; akan tetapi oleh karena dalam "realiteit" pada 

waktu sekarang golongan-golongan kecil itu masih ada, 

maka perlu diadakan jaminan, supaya mereka mempunyai 

perwakilan dalam Dewan Perwakilan Rakyat; Pengaturan 
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pokok-pokok mengenai perhubungan di darat, laut dan 

udara dengan Undang-undang (Pasal 88); tugas kewajiban 

Dewan Pengawas Keuangan (Pasal 112); bea dan cukai 

yang perlu disebutkan sendiri di samping pajak (Pasal 117); 

adanya alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan 

Undang untuk memelihara ketertiban dan keamananan 

umum (Pasal 130); menyusun kembali tenaga yang ada 

berarti bahwa, setelah terbentuknya Negara Kesatuan, 

pegawai yang ada itu di tempatkan sedemikian rupa 

diseluruh Indonesia, sehingga tercapai "the right man in the 

right place" dan efficiency yang sebesar-besarnya, dengan 

tidak membedabedakan antara pegawai tersebut; 

selanjutnya karena untuk membentuk aparatur Kementerian 

(Jawatan) yang bulat perlu pemindahan- pemindahan 28 

pegawai, maka sebelum jaminan perumahan dapat 

disediakan untuk pemindahan pegawai yang diperlukan 

untuk kebulatan aparatur Kementerian  (jawatan), maka 

Kementerian-kementerian (Jawatan-jawatan) di tempatkan 

di Jakarta, Yogyakarta dan lain-lain tempat sesuai dengan 

sifat Kementerian (Jawatan) berhubung dengan 

kedudukannya di tempat masing-masing (Pasal 146) 

b. Mukaddimah Konstitusi Sementara R.I.S. alinea ke-1 

diganti dengan alinea ke-1 dan ke-2 dari Pembukaan 



 
91

 

Undang-Undang Dasar R.I.; kedudukan daerahdaerah 

Swapraja diatur dengan Undang-undang (Pasal 132); pada 

pembentukan Undang-undang itu serta pemerintahannya, 

yang akan dilakukan dengan mengganti hak-hak asal-usul, 

akan didengar pihak yang bersangkutan; antara lain Pasal 

33, untuk menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh 

semena-mena atau dengan membedakan agama satu sama 

lain; Pasal 37 ayat 1, untuk menegaskan bahwa Pemerintah 

berkewajiban mengadakan perubahan (perbaikan) ekonomi 

negeri untuk menjamin perikehidupan tiap-tiap warga-

Negara Indonesia; 

c. Bab yang mengatur alat-alat perlengkapan dan bab yang 

mengatur tugas alat-alat perlengkapan Negara 

dikemukakan, mendahului bab yang mengatur 

Pemerintahan Daerah dan Swapraja; Pasal-Pasal tentang 

hak interpelasi dan hak enquete Dewan Perwakilan Rakyat 

dipindah tempatnya ke dalam bagian yang mengatur Dewan 

Perwakilan Rakyat.   

Adapun ketentuan-ketentuan dalam Piagam Persetujuan 

tersebut UUDS 1950 mengubah susunan Negara Federal menjadi 

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Perubahan ini 

membawa konsekuensi makna hukum yang mengatur pelaksanaan 

pemerintahan di daerah. UUDS mengatur hubungan antara pusat 
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dengan daerah dalam bingkai Kesatuan dalam kerangka NKRI. 

Perubahan tersebut dapat dilihat dalam makna secara tekstual  yang 

ditegaskan dalam UUDS 1950 yang mengatur dan menjiwai 

pelaksanaan pemerintahan  di daerah. 103

Konstitusi ini dijadikan dasar perubahan landasan hukum 

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang senantiasa  

mendengar seluruh aspirasi elemen bangsa dalam menjaga 

keutuhan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dasar pertimbangan perubahan Konstitusi dilihat dalam beberapa 

hal, antara lain sebagai berikut: 

1) Rakyat di daerah bagian seluruh Indonesia menghendaki 

bentuk susunan Negara Republik-Kesatuan seperti pada saat 

Negara ini diproklamasikan . 

2) Senantiasa meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. 

3) Negara yang berbentuk Republik–Kesatuan ini sesungguhnya 

tidak lain daripada  Negara Indonesia yang kemerdekaannya 

diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, yang kemudian menjadi 

Republik-Federasi. 

4) Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur telah 

menguasakan  pemerintah Republik Indonesia Serikat 

sepenuhnya untuk bermusyawarat dengan pemerintah daerah 

bagian  Negara Republik Indonesia. 

 
103 Lihat dalam Pasal 1, Pasal 131, dan Pasal 132 UUDS 1950.  
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5) Telah tercapai kata sepakat antara kedua fihak dalam 

permusyawaratan  itu sehingga untuk memenuhi kehendak 

rakyat, tibalah waktunya untuk mengubah Konstitusi sementara 

Republik Indonesia Serikat  menjadi Undang-Undang Dasar 

sementara Negara yang berbentuk Republik Kesatuan dengan 

nama Republik Indonesia. 

6) Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah Republik 

Indonesia tanggal 19 Mei 1950.104 

Adanya perubahan Konstitusi sebagai hukum dasar NKRI 

secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintah 

sampai ke daerah karena aturan pelaksana sebagai landasan hukum 

pelaksanaan pemerinthanan senantiasa mengacu dan dijiwai oleh 

Konstitusi.  

Konstitusi RIS yang dahulunya menganut sistem Federal, 

kemudian UUDS 1950 mengubah sistem tersebut menjadi Negara 

Kesatuan yang berbentuk Republik. Perubahan ini membawa 

konsekuensi makna hukum yang mengatur pelaksanan 

pemerintahan di daerah. UUDS mengatur hubungan antara 

pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah dalam bingkai satu 

Kesatuan dalam kerangka NKRI. Perubahan tersebut dapat dilihat 

 
104 Lihat UUDS RI, khususnya klausul Menimbang dan Mengingat lihat juga dalam klausul UU 
No. 7/1950 
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dalam makna secara tekstual yang ditegaskan dalam UUDS yang 

mengatur dan menjiwai pelaksanaan pemerintahan di daerah.105

UUDS juga menegaskan landasan hukum pelaksanaan 

Pemerintahan Daerah dalam beberapa Pasal, seperti pembagian 

daerah Indonesia atas daerah besar, dan kecil yang berhak 

mengurus rumah tangganya sendiri dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar 

perwakilan dalam sistem pemerintahan  Negara. Kepada daerah 

diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri dan dengan undang-undang  dapat diserahkan 

penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah yang tidak termasuk 

dalam urusan rumah tangganya. Kedudukan daerah swapraja dan 

bentuk susunan pemerintahannya diatur dan disesuaikan dengan 

sistem pemerintahan.106

Kedudukan daerah-daerah swapraja dan bentuk susunan 

pemerintahannya diatur dan disesuaikan dengan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, dengan senantiasa mengingat 

dasar-dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem 

pemerintahan Negara. Daerah-daerah swapraja yang ada tidak 

dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan 

kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah 

 
105 Lihat dalam UUDS 1950, khususnya klausul Bab I, Bagian I, khususnya dalam Pasal 1. Lihat 
juga dalam Pasal 45 UUDS 1950 
106 Lihat dalam Pasal 131 UUDS 1950 
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undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan umum 

menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk 

itu kepada pemerintah.107

UUDS NKRI ini dalam bentuknya adalah perubahan 

Konstitusi RIS yang secara langsung mengubah bentuk Negara 

sehingga banyak Pasal-Pasal Konstitusi  RIS dihapuskan, diubah 

ataupun diganti, dan juga Pasal-Pasal baru dimasukkan. 

Berdasarkan dengan perubahan Konstitusi ini, maka dasar 

(landasan) pelaksanaan pemerintah daerah dalam UUDS 1950 ini 

dapat dilihat dalam beberapa Pasal, antara lain sebagai berikut: 

1) Pasal 131 UUDS 1950 memuat prinsip-prinsip: ayat (1): 

pembagian daerah Indonesia  atas daerah besar dan kecil  akan 

merupakan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus  

rumah tangganya sendiri (otonom), dengan bentuk dan susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar 

perwakilan dalam sistem pemerintahan Negara : ayat (2), 

kepada daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri; ayat (3) dengan undang-

undang dapat diserahkan penyelenggaraan  tugas-tugas kepada 

daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah 

tangganya. 

 
107Lihat dalam Pasal 132 UUDS 1950 
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2) Pasal 132 UUDS 1950 memuat prinsip-prinsip, yaitu ayat (1) : 

kedudukan daerah-daerah swapraja diatur dengan undang-

undang, dengan ketentuan  bahwa dalam bentuk susunan 

pemerintahannya harus diingat pula ketentuan dalam Pasal 131, 

dasar-dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem 

pemerintahan Negara; ayat (2): daerah-daerah swapraja yang 

ada tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan 

kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah  

undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan umum 

me nuntut pengpapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa 

untuk itu kepada pemerintah, ayat (3): perselisihan-perselisihan 

hukum tentang peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 

(1) dan tentang menjalankannya diadili oleh badan peradilan 

yang dimaksud dalam Pasal 108. Kedudukan  daerah-daerah 

swapraja diatur dengan undang-undang (Pasal 132); pada 

pembentukan undang-undang itu serta pemerintahannya, yang 

akan dilakukan dengan mengganti hak-hak asal-usul akan 

didengar oleh pihak yang bersangkutan. 

3) Pasal 133 UUDS 1950 menegaskan, sambil menunggu 

ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 132, maka 

peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan 

pengertian bahwa pejabat-pejabat daerah bagian dahulu yang 
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tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan pejabat-

pejabat yang demikian pada Republik Indonesia. 

Realisasi amanat UUDS 1950 ini secara tidak langsung 

menghendaki perubahan aturan yang menjadi landasan hukum 

pelaksanaan pemerintahan di daerah. Hal ini mendesak untuk 

dilakukan perubahan karena di satu sisi pemberlakuan UU No. 

22/1948 terbatas pada daerah tertentu (wilayah Negara RI  pada 

saat Indonesia berbentuk RIS). Akhirnya pemerintah menerbitkan 

UU No. 1/1957 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah yang 

merupakan peraturan pelaksanaan UUDS 1950. 

a. Masa Pemberlakuan UUD RI 1945 (Periode Dekrit II : Dekrit 

Presiden RI) 

Setelah pemberlakuan UUDS sekitar 9 (sembilan) Tahun, 

maka pada 5 Juli 1959, melalui Dekrit Presiden RI diberlakukan 

kembali UUD 1945 yang dulunya berfungsi sebagai hukum Negara 

dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintah pada saat NKRI 

diproklamasikan. Dekrit Presiden dibingkai dalam Keppres No. 

150/1959.108

Keppres ini berisikan tiga hal pokok, yaitu pembubaran 

konstituante, penetapan UUD 1945, dan pembentukan MPRS serta 

pembentukan DPAS.109  

 
108Lihat dalam KEPPRES 150/1959 tentang Kembali Kepada Undang Undang Dasar 1945 atau 
disebut juga dengan dekrit presiden 5 juli 1959 
109 ibid 
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UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara pada saat 

diproklamasikan dan diberlakukan kembali pada saat keluarnya 

Kepress No. 150/1959 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959) memuat 

ketentuan dasar atau ketentuan pokok, yang menjiwai pelaksanaan 

Pemerintahan Daerah, antara lain (1) Kaidah Pasal 1 mengenai 

Bentuk dan Kedaulatan NKRI.110 (2) kaidah Pasal 4 dan Pasal 5 

mengenai kekuasaan pemerintahan Negara 111 dan (3) kaidah Pasal 

18 mengenai Pemerintah Daerah 112. 

Pergantian UUD bukan saja dipergunakan untuk 

menyesuaikan susunan pemerintahan di daerah dengan susunan 

menurut UUD 1945, tetapi juga sekaligus melakukan 

penyempurnaan terhadap UU No. 1/1957 dalam suatu bentuk yang 

formal undang-undang  yakni dengan menerbitkan UU No. 18 

Tahun 1965.  

Setelah terjadi peralihan kekuasaan dari era pemerintahan 

di bawah Ir. Soekarno kepada pemerintah Soeharto yang 

mengusung simbol “Orde Baru” untuk melaksanakan UUD 1945 

sebagaimana mestinya, maka pemerintah menerbitkan UU No. 

5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.  

Hingga Pada era bergulirnya reformasi 1998 dengan 

lengsernya Suharto Pemerintah Di bawah pimpinan Habibie, 

 
110 Lihat dalam UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (1) 
111 Lihat dalam UUD 1945 khususnya Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta 

penjelasan Pasal 4 dan 5 
112 Lihat dalam UUD 1945 khususnya Pasal 18 dan Penjelasannya. 
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menerbitkan  UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagai landasan hukum pelaksanaan pemerintah daerah. Ditengah-

tengah pemberlakuan UU No. 22/1999, guliran konsep amandemen 

terhadap UUD 1945 berjalan. Pemerintahan dibawah pimpinan 

Presiden Habibie dan parlemen melahirkan suatu kesepakatan 

untuk memulai proses amandemen UUD 1945, yang dilakukan 

dalam empat tahapan (mulai Tahun 1999 s/d 2002). Setelah 

amandemen UUD 1945 rampung dilaksanakan dan diterapkan 

secara menyeluruh, maka penamaan UUD 1945 berubah menjadi 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Karena pada masa ini adalah masa kembalinya ke UUD 

1945 maka konsep otonomi daerah di Indonesiapun diatur 

berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. 

Sehingga peran pemerintah pusat pun disini begitu dominan  

b. Masa Pemberlakuan UUD Tahun 1945 (Periode III: 

Amandemen UUD 1945) 

Pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 ini merupakan 

pemberlakuan periode ketiga UUD 1945 setelah mengalami 

amandemen empat tahap. Pada Tahun 1999, perjalanan NKRI 

kembali mengalami dinamika ketataNegaraan, dengan 

dilakukannya amandemen mengenai UUD 1945 yang secara 

langsung  turut mempengaruhi landasan pelaksanaan pemerintahan, 

khususnya pelaksanaan pemerintahan di daerah. Kaidah Konstitusi 
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sebagai dasar dari pelaksanaan pemerintahan di daerah berubah, 

pokok pikiran yang menjiwai penyelenggaraan  Pemerintahan 

Daerah berbeda pemaknaannya dengan pemberlakuan UUD 1945 

periode sebelumnya (saat proklamasi dan saat keluarnya Dekrit 

Presiden) 

Perubahan dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain : 

pertama, pada UUD 1945 hasil proklamasi dan dekrit presiden 5 

juli 1959 menegaskan mengenai representasi kedaulatan rakyat dan 

dilakukan sepenuhnya oleh MPR serta tidak menegaskan  secara 

tersurat dalam Pasalnya mengenai Negara hukum (makna Negara 

hukum dicantumkan dalam penjelasannya).113 Sementara, menurut 

UUD 1945 hasil amandemen menegaskan mengenai kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD serta 

menambah satu Pasal yang secara tekstual menegaskan bahwa 

Indonesia adalah Negara hukum.114

Kedua,. mengenai Hak dan kekuasaan presiden dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan mengalami 

perubahan, seperti dalam kata  “memegang kekuasaan” dan kata 

“persetujuan DPR”,115 yang berubah menjadi kata“ berhak  

mengajukan” dan kata “kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.116

 
113 Lihat dalam UUD RI Tahun 1945 (periode I dan II) Pasal 1 ayat 2 
114 Lihat dalam UUD NRI Tahun 1945 (amandemen) dalam bab I mengenai Bentuk dan 

Kedaulatan, khususnya dalam Pasal 1 ayat 1-3. 
115 Lihat dalam UUD RI Tahun 1945 (periode I dan II) Pasal 5 
116 Lihat dalam UUD NRI Tahun 1945 (amandemen) Pasal 5 
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Ketiga, pemerintah daerah yang diatur dalam Kaidah Pasal 

18 UUD RI 1945 masih abstrak karena hanya secara tersurat dalam 

kata “daerah besar dan kecil” dan kata “bentuk susunan 

pemerintahannya”. Sementara, dalam UUD NRI 1945 

(amandemen) mengenai Pemerintahan Daerah, dalam  Pasal 18 

lebih jelas tersurat dengan kata “daerah provinsi, daerah kabupaten, 

dan kota”, dan kata “mengatur dan mengurus sendirimenurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan“, “memiliki dewan perwakilan  

rakyat daerah”, “Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya”, serta “menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain”. 

Keempat, UUD NRI 1945 (amandemen) mengubah 

(menambah) Pasal 18 sebelumnya menjadi 3 Pasal, yaitu dalam 

Pasal 18A mengenai hubungan wewenang dan hubungan 

keuangan, dan Pasal 18B mengenai pengakuan kekhususan dan 

keistimewaan daerah. 

Realisasi dari amanat amandemen UUD ini secara langsung 

membawa konsekuensi terhadap landasan hukum Pemerintahan 

Daerah. Kaidah Pasal 18 UUD 1945 sebelumnya diamandemen 

diperluas (ditambah) dengan 2 Pasal, yang tentunya kaidah yang 

terkandung di dalamnya turut berubah. Untuk itu, diterbitkanlah 

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang waktu itu 
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pemerintah di bawah Presiden Megawati (yang sebelumnya wakil 

dari Presiden Abdurrahman Wahid).  

Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa  pelaksanaan 

otonomi daerah di masa amandemen ini lebih menitikberatkan 

pada perubahan secara signifikan terhadap pembatasan kekuasaan 

pusat dimana pada era sebelumnya era orde baru bahwa otonomi 

daerah tidak diatur secara jelas bahkan ada tekanan terhadap 

daerah. Pemerintahan Pusat begitu dominan terhadap semua 

kebijakan Negara, karen peran eksekutif yang begitu besar bahkan 

pada tataran fungsi legislasi. MPR dan DPR dsini tidak berperan 

scara optimal. Namun memang hal tersebut bukan tanpa dasar 

karena pemerintah saat itu memang menafsirkan berjalannya 

pemerintahan beranjak dari penafsiran terhadap ketentuan UUD 

1945. 

 

2. Materi Muatan Otonomi Daerah Menurut Perkembangan 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

a. Materi Muatan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan 

komite  nasional daerah dipandang sebagai salah satu landasan 

pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Undang-undang 

ini bersifat sementara guna mengisi kekosongan peraturan tentang 

Pemerintahan Daerah terutamannya sebelum diadakannya 
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pemilihan umum yang mempertegas kedudukuan KNID (komite 

nasional Indonesia daerah)117.  

Sebagai peraturan sementara waktu, tentu peraturan ini 

tidak sempurna dan tentu tidak akan memberikan kepuasan 

sepenuhnya, karena harus diadakan dengan cepat sekedar 

mencegah kemungkinan kekacauan. Sebagai badan yang harus 

menunggu pemilihan umum, maka tidak perlu diadakan pemilihan 

baru, agar Komite Nasional Indonesia dapat menjelma menjadi 

Badan Perwakilan Rakyat.118   

Lain dari pada itu perlu diterangkan bahwa sifat Komite 

Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakyat lain sekali 

daripada sifat Komite Nasional Indonesia sebelum berganti sifat. 

Ketika Komite Nasional Indonesia dibentuk, kekuasaan Jepang 

masih merajalela dimana-mana pegawai Pangreh Praja dan Polisi 

sekalipun mereka telah bersumpah setia pada Republik, pada 

hakekatnya masih dibawah kekuasaan Jepang. Oleh karena 

keadaan yang demikian itu, maka Komite Nasional pada masa itu 

merupakan kaki tangan Republik dan mengerjakan banyak hal-hal 

yang biasanya dikerjakan oleh Pangreh Praja dan Polisi. Setelah 

kekuasaan sipil dapat direbut daripada tangan Jepang, dari 

kekuasaan mereka, maka dengan sendirinya hak-hak kekuasaan 
 

117 Penjelasan huruf A pemandangan Umum UU No. 1 Tahun 1945, bahwa sebelum diadakannya 
PEMILU, Perlu diadakan aturan sementara waktu untuk menetapkan kedudukan KNID dan UU ini 
dimaksudkan hanya mengatur kedudukan KNID untuk sementara waktu, sebelum diadakan 
PEMILU 
118 ibid 



 
104

 

                                                

Komite Nasional Indonesia itu harus dikembalikan kepada alat-alat 

pemerintahan yang resmi, dan dengan pengembalian itu terbukalah 

satu lapangan yang lebih sesuai dan indah bagi K.N.I sebagai 

badan yang meliputi segenap lapisan dan golongan Rakyat, ialah 

lapangan yang lebih sesuai dan indah bagi Komite Nasional 

Indonesia sebagai Badan yang meliputi segenap lapisan dan 

golongan Rakyat, ialah lapangan penjelmaan kedaulatan Rakyat 

dan berganti sifat menjadi : Badan Perwakilan Rakyat. Sebagai 

Badan Perwakilan Rakyat, Komite Nasional Indonesia hanya 

mempunyai suatu kewajiban ialah : Mengadakan Undang-Undang 

untuk daerahnya. Sungguhpun berbeda dalam dasarnya, tetapi 

sebagai penjelmaan dapat dikatakan, bahwa kewajiban Komite 

Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakyat dapat 

diumpamakan sebagai Gemeenteraad dan Regentschapsraad 

dahulu, yang mempunyai kewajiban mengadakan Gemeente dan 

Regentschapsverordening.119

Undang undang Nomor 1 Tahun 1945 secara formal 

dipandang sebagai salah satu landasan pelaksanaan Pemerintahan 

Daerah di Indonesia. Walaupun sangat sederhana Undang-undang 

ini menegaskan beberapa hal esensial mengenai Pemerintahan 

Daerah yang baru dalam Pasal-Pasalya antara lain:  

 
119 ibid 
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1. Pembentukan badan perwakilan rakyat daerah dengan 

mengubah fungsi dan tugas komite nasinoal Indonesia daerah. 

(Pasal 2) 

2.  Badan perwakilan rakyat daerah dipilih dan bersama-sama 

kepala daerah bertugas dalam rangka menjalankan dan 

mengatur Pemerintahan Daerah (Pasal 2 dan 3) 

b. Materi Muatan Menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 

Setelah UU No 1 Tahun 1945 tentang komite nasional 

daerah berlaku positif sekitar tiga Tahun, maka pemerintah saat itu 

hendak menyempurnakannya dengan menerbitkan UU No. 22 

Tahun 1948 yang mengatur perlunya penentuan batas–batas 

wewenang daerah sehingga daerah tidak memasuki wewenang 

pemerintah pusat. 

Undang-undang no. 22 Tahun 1948, bermaksud 

mengadakan keseragaman (uniformitas) dalam Pemerintahan 

Daerah bagi seluruh Indonesia dan membahas tingkatan badan-

badan Pemerintahan Daerah sedikit mungkin (tiga tingkatan, yaitu 

profinsi, kabupaten, dan kota besar). Hal ini  terkandung dalam 

pokok-pokok pikiran sebagai berikut :120   

a. Cita “ketunggalan” atau unifikasi, yaitu untuk semua jenis 

dan tingkat daerah diperlakukan satu UU Pemerintahan 

Daerah yang sama.  

 
120 Lihat dalam Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1948 
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b. Cita “persamaan” antara cara pemerintahan di Jawa dan 

Madura dengan diluar pulau tersebut.  

c. Penghapusan dualisme dalam Pemerintahan Daerah, 

sehingga pemerintahan yang dijalankan oleh pamong praja 

tidak akan berlangsung terus.  

d. Cita desentralisasi yang merata di seluruh wilayah Negara. 

RI hanya terdiri atas daerah-daerah otonom, diluar itu tidak 

ada wilayah yang mempunyai kedudukan lain.  

e. Pemberian otonomi dan medebewind yang luas, sehingga 

rakyat akan dibangunkan inisiatifnya untuk memajukan 

daerahnya.  

f. Pemerintahan yang demokratis, yaitu susunan aparatur 

daerah yang dipilih oleh dan dari rakyat.  

g. Pemerintahan yang kolegial, artinya soal-soal pemerintahan 

tidak akan diputuskan oleh seseorang secara tunggal, 

melainkan oleh sekelompok orang.  

h. Cita mendekatkan rakyat dan daerah tingkat terbawah 

dengan pemerintah Pusat (hanya 3 tingkatan daerah). 

i. Cita pendinamisan kehidupan desa dan wilayah-wilayah 

lainnya yang sejenis dengan ini.  

j. Cita pendemokrasian pemerintah zelfbestuurende 
lanschappen.  

 
Disamping memiliki kekuatan, beberapa pokok pikiran 

diatas juga memiliki kelemahan. Misalnya cita keseragaman atau 
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ketunggalan, pada satu saat akan tidak cocok dengan keadaan 

masing-masing jenis dan tingkat daerah. Dengan kata lain, ide 

penyeragaman akan mengingkari adanya keragaman sejarah, adat 

istiadat, perilaku kolektif masyarakat, struktur sosial, dan 

sebagainya. 

Mengenai pembagian daerah dapat dilihat dalam Pasal 1, 

daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :  

a. Daerah Otonom (biasa).  

b. Daerah Istimewa.  

Tiap-tiap jenis daerah itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 

tingkatan, yaitu :   

a. Propinsi.  

b. Kabupaten / Kota Besar.  

c. Desa / Kota Kecil.  

Pembagian daerah tersebut bersifat hierarkhis, dimana 

Propinsi / Daerah Istimewa setingkat Propinsi adalah daerah atasan 

dari Kabupaten / Kota Besar / Daerah Istimewa setingkat 

Kabupaten. Dan Kabupaten / Kota Besar / Daerah Istimewa 

setingkat Kabupaten adalah daerah atasan dari Desa / Kota Kecil / 

Daerah Istimewa setingkat Desa. 121

                                                 
121 ibid 
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Daerah istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal-

usul, dan di jaman sebelum lahirnya RI telah mempunyai 

pemerintahan sendiri. Permasalahan atau pertanyaan yang perlu 

dijelaskan lebih lanjut adalah : 122

a. Kriteria atau pertimbangan apakah yang digunakan dalam 

pembentukan suatu daerah istimewa yang setingkat Propinsi, 

setingkat Kabupaten, atau setingkat Desa. Hal ini tidak 

dijelaskan secara eksplisit dalam UU tersebut, apakah 

berdasarkan kriteria luas wilayah, jumlah penduduk, 

perkembangan kehidupan sosial ekonomi, dan sebagainya.  

b. Permasalahan ini juga berlaku terhadap setiap UU 

Pembentukan Daerah Otonom, dimana di dalamnya ditegaskan 

mengenai nama, batas-batas wilayah, tingkatan, serta hak dan 

kewajiban daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, belum 

ditetapkan standar kriteria tentang bagaimana cara menetapkan 

batas-batas wilayah serta tingkatan daerah tersebut.  

Mengenai organisasi Pemerintahan Daerah Menurut Pasal 

2, pemerintah daerah terdiri atas DPRD dan DPD. Kedua dewan ini 

mempunyai ketuanya sendiri-sendiri. Ketua DPRD dipilih oleh dan 

dari para anggota DPRD, sedang Ketua DPD adalah Kepala 

Daerah.  

 
122 ibid 
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Ketentuan ini membedakan dengan ketentuan dalam UU 

No. 1/1945, dimana kedua jabatan tersebut dirangkap oleh satu 

orang.  

Jumlah anggota DPRD untuk masing-masing daerah 

ditetapkan dalam UU pembentukan daerah yang bersangkutan, 

karena hal ini bergantung kepada jumlah penduduk di daerah 

tersebut. Para anggota itu dibentuk dengan jalan pemilihan dan 

mempunyai masa jabatan selama 5 Tahun (Pasal 3), dengan 

memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Selain 

itu, diatur pula mengenai larangan perangkapan jabatan bagi 

anggota DPRD (Pasal 5), serta wewenang-wewenang pokoknya 

(Pasal 13, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 32, 34, dan 39).  

Sedangkan mengenai kelembagaan DPD ditentukan bahwa 

para anggota DPD dipilih oleh dan dari anggota DPRD dengan 

dasar perwakilan berimbang (menurut perimbangan kekuatan 

partai-partai yang terdapat dalam DPRD). Jumlah anggota DPD 

ditentukan pula dalam UU pembentukan daerah masing-masing, 

dengan masa jabatan sama seperti anggota DPRD (Pasal 13).  

Wewenang utama DPD adalah menjalankan pemerintahan 

sehari-hari. Dalam hal ini, DPD sebagai keseluruhan atau masing-

masing anggota untuk bidang tugasnya bertanggungjawab kepada 

DPRD. DPRD berhak memberhentikan anggota DPD yang 

dipilihnya (Pasal 34).  
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Kepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden, Kepala 

Daerah Kabupaten / Kota Besar oleh Menteri Dalam Negeri, 

sedang Kepala Daerah Desa / Kota Kecil oleh Kepala Daerah 

Propinsi. Pengangkatan itu diambilkan dari 2 sampai 4 calon yang 

diajukan oleh DPRD daerah yang bersangkutan. Kepala Daerah 

dapat diberhentikan oleh instansi atasan atas usul DPRD (Pasal 

18). Masa jabatan Kepala Daerah tidak dibatasi lamanya.  

Selanjutnya, Kepala Daerah menjadi ketua merangkap 

anggota DPD. Selain menjadi aparatur Pemerintahan Daerah, 

Kepala Daerah juga adalah pejabat pemerintah Pusat. Dalam fungsi 

ini, Kepala Daerah mengawasi pekerjaan DPRD dan DPD. Ia 

berhak menahan dijalankannya suatu keputusan kedua dewan 

apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau 

peraturan dari pemerintah Pusat atau Daerah yang lebih tinggi. 

(Pasal 36).  

Menurut undang–undang No. 22 Tahun1948, badan 

legislatif dan eksekutif terpisah satu sama lain. Pemerintahan 

sehari-hari dijalankan DPD yang bertanggung jawab kepada 

DPRD, yang dapat memberhentikan berdasarkan pertanggung 

jawaban ini. Kepala daerah hanya mempunyai kewenangan khusus 

menandatangani keputusan-keputusan DPRD/DPD yang 

bersangkutan untuk di umumkan agar dapat berlaku dan dalam hal 

ini kepala daerah dapat menahan berlakunya surat keputusan 
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daerah yang bersangkutan surat keputusan daerah yang 

bersangkutan bila dianggapnya bertentangan dengan kepentingan 

umum atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut UU 

No. 22 Tahun 1948 Kepala Daerah berdasarkan Pasal peralihan 

undang-undang ini masih diangkat oleh pemerintah pusat dan 

kepala daerah tersebut melakukan pengawasan atas jalannya 

Pemerintahan Daerah dengan hak mempertanggungjawabkan 

keputusan-keputusan daerah yang bersangkutan, apabila perlu 

dengan seketika. Selain itu, UU No. 22 Tahun 1948 menganut asas 

otonomi material dan formal sekaligus. Menurut penjelasan UU 

bahwa sebanyak-banyaknya kewajiban (urusan) pemerintahan akan 

diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang menjadi urusan rumah 

tangga daerah ditetapkan dalam undang-undang pembentukannya 

(Pasal 23). 

 

c. Materi Muatan Menurut UU No. 1 Tahun 1957 

Undang-undang No. 1 Tahun 1957 mulai berlaku sejak 

tanggal 18 Januari 1957. dalam pembentukan daerah otonom tidak 

diadakan perincian, tetapi secara luas pengurusan rumah tangga 

sendiri diserahkan kepada daerah itu dan pemerintah pusat  hanya 

mempunyai kewenangan dalam hal-hal yang oleh undang-undang 

ditetapkan masih termasuk kekuasaan pemerintah pusat. Sistem ini 

terlihat dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1957.  
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Sebagai UU yang berinduk pada UUDS 1950 maka UU No. 

1 Tahun 1957 menganut asas yang ditetapkan UUD induknya 

yakni “otonomi yang seluas-luasnya” yang diwujudkan dalam asas 

otonomi yang nyata. Ini merupakan implikasi dari asas demokrasi 

yang ultra demokratis di bawah UUDS 1950, yang pada gilirannya 

dinilai dapat mengancam Kesatuan bangsa dan memperlemah 

hubungan hierarki antara pusat dan daerah. Asas otonomi yang 

seluas-luasnya itu dapat terbaca dari ketentuan Pasal 31 aya (1) 

bahwa “DPR Daerah mengatur dan mengurus segala urusan rumah 

tangga daerahnya, kecuali urusan yang oleh UU diserahkan kepada 

penguasa lain.123

UU No. 1/1957 menganut sistem otonomi riil, yaitu suatu 

sistem ketataNegaraan dalam lapangan penyelenggaraan 

desentralisasi yang berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang 

nyata, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari 

daerah-daerah maupun Pusat, serta pula dengan pertumbuhan 

kehidupan masyarakat yang berlangsung. Pangkal pikiran konsep 

otonomi riil ini ialah kenyataan bahwa kehidupan masyarakat 

penuh dengan dinamika dan pertumbuhan. Oleh karena itu, dalam 

melaksanakan otonomi, hendaknya dicari suatu perumusan 

mengenai urusan rumah tangga daerah yang bersifat umum, tetapi 

cukup menjamin adanya kesempatan bagi daerah-daerahuntuk 

 
123 Solly Lubis, “Otonomi Daerah”, dalam Padmo Wahjono, Masalah KetataNegaraan Indonesia 
Dewasa Ini, (GHal.ia Indonesia, 1984), Hal. 308. 
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menunaikan tugasnya dengan sepenuhnya menurut bakat dan 

kesanggupannya.124

Menurut penjelasan umum UU No.1/1957, oleh karena 

pertumbuhan dan dinamika kehidupan masyarakat serta faktor-

faktor yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri tidak 

memungkinkan penetapan secara tegas manakah yang merupakan 

urusan rumah tangga daerah dan manakah yang termasuk urusan 

Pusat, maka pada asasnya tidak diadakan pembagian kekuasaan 

(baca : kewenangan atau urusan) antara Daerah dengan Pusat 

secara terperinci.  

Dalam hal ini, dalam penjelasan Pasal 31 ayat 3 

menetapkan bahwa pemerintah sewaktu-waktu dengan 

memperhatikan kesanggupan tiap-tiap daerah dapat menyerahkan 

kepada daerah urusan-urusan yang tadinya diatur oleh Pusat. 

Ketentuan ini berlaku juga bagi daerah (tingkat atasan) untuk 

menyerahkan urusan-urusan yang semula merupakan urusan rumah 

tangganya kepada daerah tingkat bawahannya. 

Di dalam UU No. 1 Tahun 1957 tidak dimuat perincian 

urusan-urusan rumah tangga daerah, tetapi secara luas diserahkan 

kepada daerah untuk mengatasinya. Pemerintah pusat hanya 

mempunyai wewenang dalam hal-hal yang oleh UU ditetapkan 

 
124 Tri Widodo W. Utomo, Makalah : Kebijakan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah Menurut 5 
Undang-Undang  (Studi Perbandingan Terhadap Uu Nomor 22 Tahun 1948, Uu Nomor 1 Tahun 
1957, Uu Nomor 18 Tahun 1965, Uu Nomor 5 Tahun 1974, Serta Uu Nomor 22 Tahun 1999), 
pusat kajian dan diklat aparatur I, lembaga administrasi Negara:jawa barat, 2000 
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menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam hal ini Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang mengatur dan mengurus segala urusan rumah 

tangga125 dan Dewan Pemerintah Daerah yang menjalankan 

keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tersebut.126

UU No.1/1957 menetapkan suatu perumusan mengenai 

urusan rumah tangga daerah yang bersifat umum namun cukup 

menjamin adanya kesempatan bagi daerah untuk menunaikan 

tugasnya dengan baik sesuai bakat dan kemampuannya agar dapat 

berkembang secara luas. Secara umum, ketentuan mengenai hal ini 

dapat dikemukakan sebagai berikut :  

1. Setiap daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan 

rumah tangga daerahnya (Pasal 31 ayat 1)  

2. Sebagai pembatasan terhadap hak itu ialah bahwa sesuatu 

daerah tidak boleh mengatur pokok-pokok (onderwerpen) dan 

hal-hal (punten) yang telah diatur dalam peraturan perundangan 

(wetelijk regeling) dari pemerintah Pusat atau daerah yang 

lebih tinggi tingkatnya (Pasal 38 ayat 2).  

3. Peraturan dari suatu daerah dengan sendirinya tidak berlaku 

lagi apabila pokok-pokok yang telah diaturnya kemudian diatur 

 
125 Pasal 31 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1957 
126 Pasal 44 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1957 
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dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya 

(Pasal 38 ayat3).  

4. Sebagai kekuasaan pangkalnya, bagi setiap daerah dalam 

peraturan pembentukannya ditetapkan urusan-urusan tertentu 

yang diatur dan diurus oleh daerah tersebut sejak saat 

pembentukannya (Pasal 31 ayat 2).  

5. Setiap saat dengan memperhatikan kesanggupan suatu daerah, 

kekuasaan pangkal itu dapat ditambah dengan urusan-urusan 

lain oleh Pemerintah Pusat atau daerah atasan (Pasal 31 ayat 3-

4) 

6. Dalam peraturan pembentukan atau peraturan perundangan 

lainnya dapat ditugaskan kepada suatu daerah untuk membantu 

menjalankan peraturan perundangan pemerintah Pusat atau 

daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Ini merupakan penyerahan 

urusan dalam hak medebewind (Pasal 32-33).  

Menurut Pasal 24 ditegaskan bahwa kepala daerah tidak 

diangkat oleh pemerintah pusat, melainkan harus menurut aturan 

yang ditetapkan undang-undang. Sebelum undang-undang ada 

maka menurut Pasal 24, Kepala Daerah dipilih oleh DPR dengan 

disahkan lebih dahulu oleh: 

1) Presiden apabila mengenai Kepala Daerah Tingkat I; 

2) Menteri Dalam Negeri atau seorang penguasa yang ditunjuk 

olehnya apabila mengenai Kepala Daerah Tingkat II dan III. 
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Dalam hal pembagian wilayah UU No.1/1957 Pasal 2 ayat 

1 menetapkan bahwa wilayah RI dibagi dalam daerah besar dan 

daerah kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. 

Dalam hal ini digunakan istilah “daerah” sebagai istilah teknis 

yang berarti satuan organisasi yang berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri, sedang untuk pengertian teritorial (gebied) 

dipakai istilah “wilayah”.  

“Daerah” dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu daerah 

swatantra dan daerah istimewa (Pasal 1 ayat 1). Daerah 

Swatantra adalah satuan wilayah RI yang dibentuk menjadi daerah 

yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, sedang Daerah 

Istimewa ialah daerah swapraja yang dimaksud dalam Pasal 132 

UUDS yang ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengurus 

rumah tangganya sendiri. Antara keduanya tidak ada perbedaan 

mengenai pembagian, tingkat, bentuk, susunan pemerintahan, 

maupun kekuasaan, tugas dan kewajibannya. Perbedaan satu-

satunya terletak pada kedudukan Kepala daerahnya.  

Menurut Pasal 2 ayat 1, Daerah dapat pula dibedakan dalam 

3 tingkat, yaitu :  

1. Daerah Tingkat I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya  
 
2. Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja  
 
3. Daerah Tingkat III  
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Daerah Tingkat I tersusun langsung dari Daerah Tingkat II 

dan Kotapraja. Daerah Tingkat II masing-masing terbagi atas 

daerah-daerah Tingkat III. Daerah Tingkat I dinamakan Propinsi, 

Daerah Tingkat II dinamakan Kabupaten, sedang Daerah Tingkat 

III namanya dapat diberikan dalam peraturan pembentukannya. 

Kotapraja, walaupun tergolong Daerah Tingkat II, tidak dapat 

dibagi dalam daerah-daerah Tingkat III. Yang dapat dibentuk 

sebagai Kotapraja ialah satuan wilayah yang merupakan kelompok 

kediaman penduduk Kotapraja, walaupun tergolong Daerah 

Tingkat II, tidak dapat dibagi dalam daerah-daerah Tingkat III. 

Yang dapat dibentuk sebagai Kotapraja ialah satuan wilayah yang 

merupakan kelompok kediaman penduduk dengan jumlah 

sekurang-kurangnya 50.000 jiwa (Pasal 4 ayat 1). Tetapi bagi 

Kota-Kota diluar Jawa yang berpenduduk kurang dari 50.000 jiwa, 

bila ternyata penting dalam lapangan ketataNegaraan, dapat pula 

dibentuk menjadi Kotapraja. 

Dalam hal organisasi pemerintahan Hak mengatur dan 

mengurus rumah tangga suatu daerah dijalankan oleh alat 

perlengkapan yang dinamakan pemerintah daerah. Menurut Pasal 5 

UU No.1/1957, pemerintah daerah terdiri atas DPRD dan DPD. 

Selain itu terdapat jabatan Kepala Daerah yang tidak merupakan 

organ tersendiri, melainkan sebagai Ketua merangkap anggota 

(Pasal 6 ayat1).  
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Anggota DPD dipilih oleh rakyat untuk 4 Tahun menurut 

UU Pemilihan Daerah. Menurut Pasal 7 UU No.1/1957, jumlah 

anggota DPRD suatu daerah ditetapkan dalam UU pembentukan 

daerah tersebut dengan dasar perhitungan tertentu. Dalam Pasal-

Pasal selanjutnya (Pasal 8, 9, 10 dan 11), diatur mengenai syarat-

syarat menjadi anggota DPRD, larangan perangkapan jabatan, 

larangan-larangan melakukan kegiatan tertentu, serta hal-hal yang 

dapat menjadi faktor pertimbangan dalam memberhentikan 

keanggotaan DPRD bagi seseorang.  

Anggota DPD dipilih oleh dan dari anggota-anggota DPRD 

atas dasar perwakilan berimbang menurut ketentuan PP, sedang 

jumlahnya ditetapkan dalam UU Pembentukan Daerah. Ketua dan 

wakil ketua DPRD tidak boleh menjadi anggota DPD, sedang 

seseorang yang berhenti sebagai anggota DPRD dengan sendirinya 

berhenti menjadi anggota DPD (Pasal 19 dan 20 ayat 3). Mengenai 

kekuasaan (wewenang), tugas dan kewajiban DPD diatur lebih 

lanjut dalam Pasal-Pasal 6, 10, 11, 21, 32-35, 44, 45, 47-49, 51, 52, 

62-64, 68, 70, 72.  

Menurut Pasal 23 UU No.1/1957, Kepala Daerah Swatantra 

dipilih oleh rakyat menurut aturan yang ditetapkan dengan UU, 

demikian pula cara pengangkatan dan pemberhentiannya. Namun 

berhubung keadaan masyarakat di daerah belum menjamin 

berlangsungnya pemilihan Kepala Daerah secara baik, maka Pasal 
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24 menetapkan bahwa untuk sementara Kepala Daerah Swatantra 

dipilih oleh DPRD untuk 4 Tahun. Beberapa aspek lain yang diatur 

dalam kaitannya dengan Kepala Daerah ini adalah mengenai 

pemberhentian (Pasal 24), pengangkatan (Pasal 25), kekuasaan / 

tugas / kewajiban (Pasal 6, 37, 46, 50). 

d. Materi Muatan Menurut UU No. 18 Tahun 1965 

Tentang otonomi Daerah dalam undang-undang ini 

mencoba untuk menjalankan asas desenralisasi khususnya 

desentralisasi teritorial serta dekonsentrasi. Bahwa Pemerintah 

akan terus dan konsekwen menjalankan politik desentralisasi yang 

kelak akan menuju kearah tercapainya desentralisasi teritorial yaitu 

meletakkan tanggung jawab teritorial riil dan seluas-luasnya dalam 

tangan Pemerintah Daerah, disamping menjalankan politik 

dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital.127

Dalam hal pembagian daerah dapat dilihat dalam  Pasal 2 

ayat (1) UU No. 18 Tahun 1965, seluruh wilayah Negara RI dibagi 

dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan, yakni: 

1) Provinsi dan/atau kotapraja sebagai daerah tingkat I; 

2) Kabupaten dan/atau kotamadya sebagai daerah tingkat II; 

3) Kecamatan dan/atau kotapraja sebagai daerah tingkat III. 

 
127 Lihat dalam penjelasan UU No. 18 Tahun 1965 
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Menurut UU No. 18 Tahun 1965, susunan Pemerintahan 

Daerah ialah sebagai berikut. 

1) Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD (Pasal 

5 ayat (1)). 

2) Kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari 

dibantu oleh wakil kepala daerah dan Badan Pemerintah Harian 

(Pasal 6). 

3) DPRD mempunyai pimpinan yang terdiri dari seorang ketua 

dan beberapa wakil ketua yang jumlahnya menjamin “poros 

Nasakom”. 

4) Penyelenggara administrasi yang menyangkut seluruh fungsi 

pemerntah daerah dilakukan oleh sekretaris daerah yang 

dikepalai oleh seorang sekretaris daerah. 

Terhadap daerah-daerah yang telah ada sebelum lahirnya 

UU Nomor 18 Tahun 1965, kedudukannya diatur dalam Pasal 88 

sebagai berikut :  

1. Daerah Swatantra Tingkat I, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 

Daerah Istimewa Aceh, sejak saat berlakunya UU ini menjadi 

“Propinsi"”  

2. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang dibentuk 

berdasarkan Penpres 1961/2 menjadi “Kotaraya”.  

3. Kotapraja berdasarkan UU 1957/1 sejak 1 September 1965 

menjadi “Kotamadya”.  
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4. Daerah swapraja yang de facto dan / atau de jure masih ada 

sampai saat berlakunya UU ini, dan wilayahnya telah menjadi 

wilayah atau bagian wilayah administratif dari suatu daerah, 

dinyatakan dihapus.  

Pembagian daerah menurut UU Nomor 18 Tahun 1965 

tidak mengenal “Daerah Istimewa”. Namun dalam peraturan 

peralihan terdapat ketentuan bahwa sifat istimewa suatu daerah 

yang telah ditentukan berdasarkan hak-hak asal usul, demikian pula 

sebutan “Daerah Istimewa” (Yogyakarta dan Aceh) berdasarkan 

suatu alasan lain, tetap berlaku sampai dihapuskan. Dalam 

penjelasan Pasal 1 dan 2 dinyatakan bahwa status atau sifat 

istimewa bagi daerah-daerah lain tidak akan diadakan lagi. Dengan 

demikian, diharapkan bahwa status atau sifat istimewa bagi 

Yogyakarta dan Aceh akan dihapus. 

Dalam hal Pembentukan suatu daerah dilakukan dengan 

UU (Pasal 3 ayat 1), yang mencantumkan nama daerah, ibukota, 

batas wilayah, tugas kewenangan pangkal, dan anggaran 

keuangannya yang pertama. Jika di kemudian hari terdapat 

perubahan batas wilayah, pemindahan ibukota atau perubahan 

nama yang tidak mengakibatkan pembubaran daerah yang 

bersangkutan, cukup dilakukan dengan PP. 
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Aspek penting lainnya diatur dalam Pasal 44, dimana 

dinyatakan bahwa Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat 

dan alat Pemerintah Daerah.  

Sedangkan sebagai alat pemerintah daerah, Kepala Daerah 

memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah 

baik dibidang urusan rumah tangga daerah maupun di bidang 

pembantuan. 

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban Kepala Daerah, 

Pasal 45 menegaskan bahwa Kepala Daerah memberikan 

pertanggungjawaban sekurang-kurangnya sekali setahun kepada 

DPRD atau apabila diminta oleh dewan tersebut atau apabila 

dipandang perlu oleh Kepala Daerah sendiri.  

Mengenai Badan Pemerintah Harian, Pasal 33 menetapkan 

bahwa dalam UU pembentukan daerah yang bersangkutan 

ditentukan jumlah anggota BPH menurut kebutuhan :  

1. Bagi Daerah Tingkat I sekurang-kurangnya 7 orang.  

2. Bagi Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya 5 orang.  

3. Bagi Daerah Tingkat III sekurang-kurangnya 3 orang.  

Anggota BPH adalah pembantu-pembantu Kepala Daerah 

dalam bidang otonomi dan medebewind dengan tugas : (Pasal 57)  

i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, baik 

diminta maupun tidak.  
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ii. Mendapat bidang pekerjaan tertentu dari Kepala Daerah 

menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam 

Negeri dan terhadap itu mereka bertanggungjawab kepada 

Kepala Daerah.  

Mengenai kekuasaan pemerintah daerah Pasal 39 

menetapkan bahwa pemerintah daerah berhak dan berkewajiban 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya . sebagai pangkal 

permulaan, dalam UU pembentukan daerah ditetapkan urusan-

urusan yang termasuk rumah tangganya, berikut alat 

perlengkapannya dan pembiayaannya, serta sumber-sumber 

pendapatan yang pertama bagi daerah itu. Setiap waktu, urusan-

urusan itu dapat ditambah dengan urusan-urusan lain berdasarkan 

peraturan pemerintah atas usul DPRD yang bersangkutan (bagi 

Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat III atas usul Kepala Daerah 

setingkat lebih atas).  

Selanjutnya dalam penjelasan umum dijelaskan hal-hal lain 

mengenai urusan rumah tangga daerah sebagai berikut :  

1. Status daerah (Propinsi atau Kotaraya, Kabupaten atau 

Kotamadya, Kecamatan atau Kotapraja) dan 

kedudukannya sebagai Kesatuan pemerintahan di tengah-

tengah masyarakat daerahnya, menentukan corak dan isi 

rumah tangga daerahnya, luas dan batas-batas rumah 
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tangga itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan 

masyarakat daerah yang bersangkutan.  

2. Bentuk dan corak urusan rumah tangga daerah 

dipengaruhi oleh berbagai anasir yang ada dalam daerah 

yang bersangkutan.  

3. Tidak mungkin untuk menyusun perincian secara limitatif 

tentang berbagai jenis urusan-urusan yang termasuk 

urusan rumah tangga daerah yang seragam, malahan 

perincian yang demikian akan tidak sesuai dengan 

dinamika kehidupan masyarakat daerah yang 

bersangkutan.  

4. Dalam kebebasan mengatur dan mengurus rumah 

tangganya, daerah tidak dapat menjalankan kekuasaan 

diluar batas-batas wilayah daerahnya.  

5. Daerah tidak pula diperbolehkan mencampuri urusan 

rumah tangga daerah lain, yang secara positif enumeratif 

telah ditentukan dalam UU pembentukan sebagai tugas 

kewenangan pangkal, dan urusan-urusan lain yang 

ditetapkan dalam PP atau Perda dari Daerah yang lebih 

tinggi tingkatannya.  

6. Daerah yang lebih tinggi tingkatannya tidak 

diperbolehkan memasuki hal-hal yang termasuk urusan 

rumah tangga daerah dibawahnya.  
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7. Jika keputusan daerah bertentangan dengan kepentingan 

umum, UU, PP atau Perda dari Daerah yang lebih tinggi 

tingkatannya, keputusan tersebut dapat ditangguhkan 

atau dibatalkan oleh penguasa yang berwenang.  

Selain urusan rumah tangga yang termasuk otonomi daerah, 

kepada Daerah menurut Pasal 42 juga diberi tugas kewajiban untuk 

melaksanakan peraturan perundangan dari pemerintah Pusat atau 

pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Ini merupakan 

hak medebewind.  

 
 

e. Materi Muatan Menurut UU No. 5 Tahun 1974 

Dalam Undang-undang ini pemberian otonomi kepada 

daerah didasarkan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung 

jawab. 

Dikatakan nyata dalam arti pemnerian otonomi kepada 

daerah haruslah didasrkan pada faktor-faktor, perhitungan-

perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-

benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata 

mampu mengurus rumah tangganya sendiri. 

Dikatakan bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian 

otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu 

melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok 

Negara dan serasi dengan pembinaan politik dan Kesatuan bangsa, 
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menjamin hubungan yang serasi antara pemerntah pusat dan 

pembangunan daerah. 

Menurut UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 13, Pemerintah 

Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Berbeda dengan UU 

No. 18 Tahun 1965, Kepala Daerah tidak didampingi lagi oleh 

suatu Badan Pemerintah Harian sebagai badan penasihat dalam 

bidang eksekutif, akan tetapi BPH ini diganti dengan Badan 

Pertimbangan Daerah yang terdiri dari Ketua DPRD dan unsur-

unsur dari fraksi-fraksi yang belum terwakili dalam pimpinan 

DPRD. 

Menurut Pasal 13 Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah 

dan DPRD. Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa konstruksi 

yang demikian diharapkan dapat menjamin adanya kerjasama yang 

serasi antar keduanya untuk mencapai tertib pemerintahan di 

daerah. Meskipun demikian, DPRD tidak boleh mencampuri 

bidang eksekutif. Bidang eksekutif ini adalah wewenang dan 

tanggungjawab Kepala Daerah sepenuhnya.  

Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah Kepala 

Wilayah Propinsi atau Ibukota Negara, sedang Kepala Daerah 

Tingkat II karena jabatannya adalah Kepala Wilayah Kabupaten 

atau Kotamadya. Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi, 

yaitu : 1) sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan 2) sebagai Kepala 
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Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan 

umum yang menjadi tugas pemerintah Pusat di daerah.  

Sejalan dengan konstruksi tersebut, maka dalam 

menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Pemerintahan Daerah, 

Kepala Daerah menurut hierarki bertanggung jawab kepada 

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ditinjau dari prinsip-

prinsip organisasi dan ketatalaksanaan, adalah tepat sekali jika 

Kepala Daerah hanya mengenal satu garis pertanggungjawaban. 

Oleh karena itu, Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada 

DPRD. Namun demikian, Kepala Daerah berkewajiban 

memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.  

Adapun sebagai wakil pemerintah Pusat, Kepala Wilayah 

dalam semua tingkat adalah Penguasa Tunggal di bidang 

pemerintahan di daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, 

peradilan, luar negeri dan moneter dalam arti mencetak uang, 

menentukan nilai mata uang, dan sebagainya.ia berkewajiban untuk 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina 

kehidupan masyarakat dalam segala bidang.  

Dengan kata lain, Penguasa Tunggal adalah administrator 

pemerintahan, administrator pembangunan, dan administrator 

kemasyarakatan.  
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Selanjutnya dijelaskan pula bahwa wewenang, tugas dan 

kewajiban Kepala Wilayah adalah sebagai berikut :  

a. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.  

b. Pembinaan ideologi Negara, politik dalam negeri dan 

Kesatuan bangsa.  

c. Penyelenggaraan koordinasi terhadap instansi vertikal.  

d. Bimbingan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.  

e. Pembinaan tertib pemerintahan.  

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.  

Elite Pemerintahan Lokal hanyalah sekadar kepanjangan 

tangan pemerintah pusat di daerah yang diberi kekuasaan besar 

untuk melakukan manuver politik untuk menunjukkan 

pengabdiannya ke pusat. Kepala daerah dipersatukan dengan figur 

kepala wilayah, yang proses pemilihannya banyak dikendalikan 

pusat.128

Dalam hal pembagian daerah, dapat dilihat dalam Pasal 2, 

3, dan 72 yang menentukan bahwa wilayah Indonesia dibagi 

kedalam :  

1. Daerah Otonom  

a. Daerah Tingkat I  

b. Daerah Tingkat II  
 

128 Lihat Penjelasan Pasal 15 dan 16 UU No. 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Presiden 
dalam mengangkat kepala daerah (tingkat I) dan Menteri Dalam Negeri bertindak atas nama 
Presiden (untuk kepala daerah tingkat II) dari calon-calon yang diajukan DPRD tidak terikat pada 
jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon karena Hal. itu merupakan hak prerogatif 
Presiden. 
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2. Wilayah Administratif.  

a. Wilayah Propinsi dan Ibukota Negara  

b. Wilayah Kabupaten dan Kotamadya  

c. Wilayah Kecamatan  

d. Kota Administratif (bila diperlukan).  

Peranan pemerintah pusat selama berjalannya pemerintahan 

orde baru terasa sangat dominan. DPRD dalam UU No. 5 Tahun 

1974 hanya diberi kewenangan memilih bakal calon, selanjutnya 

hasil pemilihan tersebut diajukan oleh DPRD kepada Presiden 

melalui Menteri Dalam Negeri. Untuk Daerah Tingkat I, diajukan 

sedikit-dikitnya dua orang untuk diangkat salah satu diantaranya. 

Sementara itu, untuk Daerah Tingkat II, diajukan sedikit-dikitnya 

dua orang calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

Gubernur Kepala Daerah untuk dipilih salah satu diantaranya. 

Presiden dalam mengangkat kepala daerah dari antra calon-calon 

yang diajukan oleh DPRD, tidak terikat pada jumlah suara yang 

diperoleh masing-masing calon, karena hal itu adalah hak 

prerogatif Presiden. Demikian pula bahwa dengan Menteri Dalam 

Negeri yang dalam hal ini bertindak atas nama Presiden dalam 

mengangkat Kepala Daerah Tingkat II tidak terikat pada jumlah 

suara yang diperoleh masing-masing calon. 

f. Materi Muatan Menurut UU No. 22 Tahun 1999 
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Secara garis besar, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah memiliki jiwa, semangat dan substansi yang 

sangat berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan di Daerah.  

Dalam UU ini didasarkan pada Asas Desentralisasi dalam 

wujud Otonomi yang :129

a. Luas dan utuh / bulat. Ini berarti bahwa kewenangan 

daerah dalam menyelenggarakan kewenangan-kewenangan 

tertentu tidak dibatasi pada materi atau substansi tertentu 

(luas) sepanjang mampu dilaksanakan serta tidak melewati 

batas-batas kompetensi pemerintah pusat maupun propinsi. 

Disamping itu, dimungkinkan pula bahwa penyelenggaraan 

suatu kewenangan pemerintahan meliputi seluruh dimensi 

manajemennya (utuh / bulat), baik sejak tahap perumusan 

kebijaksanaan, perencanaan dan alokasi, sampai dengan 

tahap evaluasinya.  

b. Nyata, yang menyiratkan adanya keleluasan daerah untuk 

menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang 

pemerintahan harus didasarkan pada kenyataan yang 

diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah 

tersebut. Artinya sebuah kewenangan harus datang dari 

aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga 

 
129 Lihat dalam Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1999 
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dimungkinkan dengan otonomi yang luas dan nyata ini 

bentuk kewenangan yang ada setiap daerah akan sangat 

bervariatif, tergantung dari kebutuhan dan kondisi obyektif 

masyarakat yang bersangkutan.  

c. Bertanggungjawab. Ini mengandung pengertian adanya 

perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi 

pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam 

wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah 

dalam mencapai tujuan pemberian otonomi  berupa 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, 

keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan 

serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam 

rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI.  

Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan 

pedoman dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :130

a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan 

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, 

serta potensi dan keanekaragaman Daerah. 

b. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi 

luas, nyata, dan bertanggung jawab. 

 
130 ibid 
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c. pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan 

pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi 

Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas; 

d. Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan 

Konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang 

serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah. 

e. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan 

kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah 

Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah 

Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus 

yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan 

otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan 

industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, 

kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan 

pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan 

Daerah Otonom. 

f. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan 

peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai 

fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran 

atas penyeleng-gaaraan Pemerintahan Daerah.  

g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah 

Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah 

Administrasi untuk melaksanakan kewenangan 
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pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur 

sebagai wakil Pemerintah. 

h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak 

hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari 

Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan 

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya 

manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan 

mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. 

Melalui UU ini beberapa terobosan baru dimunculkan. 

Pertama, tidak lagi menyebut DPRD sebagai bagian dari 

Pemerintahan Daerah, tetapi menempatkan DPRD sebagai 

badan legislatif daerah. Kedua, pemilihan kepala daerah tidak 

lagi menjadi kewenangan pusat, tetapi DPRD diberi 

kewenangan memilih kepala daerah yang sesuai dengan 

aspirasi masyarakat di daerah , pemerintah pusat tinggal 

mengesahkannya. Ketiga, DPRD berwenang untuk meminta 

pertanggungjawaban kepada daerah. Keempat, DPRD dapat 

mengusulkan pemecatan kepala daerah kepada presiden apabila 

terbukti telah melakukan penyimpangan dalam tugas dan 

kewenangannya sebagai kepala daerah. Kelima, dalam rangka 

pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah 

provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
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menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan 

masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak 

mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.131

g. Materi Muatan Menurut UU No. 32 Tahun 2004 

Dalam UU ini Prinsip otonomi daerah menggunakan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan 

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan 

diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat 

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran 

serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada 

peningkatan kesejahteraan rakyat.132  

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip 

otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata 

adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan 

dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang 

senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan 

berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan 

demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama 

dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi 

yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam 

 
131 Ni’matul Huda. Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Hal. 137-139. 
132 Lihat dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 
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penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan 

maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk 

memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. 133

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah 

harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi 

yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan 

otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara 

Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun 

kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak 

kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu 

menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, 

artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah 

Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.  

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan 

tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan 

pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam 

penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. 

Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, 

 
133 ibid 



 
136

 

                                                

pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan 

evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi 

yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan 

dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat 

dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 134

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah 

daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan 

sumber daya lainnya.135  

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara 

adil dan selaras Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya 

menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar 

susunan pemerintahan136.Penegasan ini merupakan koreksi 

terhadap pengaturan sebelumnya di dalam UU No. 22 Tahun 1999 

(Pasal 4), yang menegaskan bahwa daerah provinsi, daerah 

kabupaten dan daerah kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak 

mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Akibat pengaturan 
 

134 ibid 
135 UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 4 dan 5 
136 UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 7 
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yang demikian kepala daerah kabupaten/kota menganggap 

gubernur bukanlah atasan meraka sehingga kalau akan 

berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota 

tidak perlu berkoordinasi dengan gubernur, tetapi langsung saja ke 

pusat. Akhirnya, kewenangan gubernur menjadi mandul. Hal ini 

sangat berbeda jika dibandingkan dengan kedudukan gubernur 

pada masa UU No. 5 Tahun 1974. 

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan 

antara pemerintah dan daerah, UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 

menegaskan, pemerintah daerah menyeleggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi 

urusan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah 

daerah menjalankan otonomi selus-luasnya untuk mengatur dan 

mengurusi sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan 

pemerintah meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) 

keamanan; (d) yustisi; (e)moneter dan fiskal nasional; dan (f) 

agama. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di 

atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat 

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada aparat 
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pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat 

menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/ atau pemerintahan 

desa.137

Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada 

pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan 

yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan 

pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan 

hidup bangsa dan Negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan 

dimaksud meliputi: politik luar negeri dalam arti mengangkat 

pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara untuk duduk 

dalam jabatan lembaga international, menetapkan kebijakan luar 

negeri, melakukan perjanjian dengan Negara lain, menetapkan 

kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya; pertahanan, 

misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, 

menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian 

wilayah Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan 

mengembangkan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, 

menetapkan kebijakan untuk wajib militer bela Negara bagi setiap 

warga Negara dan sebagainya; keamanan, misalnya mendirikan 

dan membentuk kepolisian Negara, menetapkan kebijakan 

keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum 

Negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya 

 
137 UU No. 32 Tahun 2004 Pasal  10 ayat 4 
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mengganggu keamanan Negara dan sebagainya; moneter, misalnya 

mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan 

kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya; 

yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim 

dan jaksa, mendirikan lembaga permasyarakatan, menetapkan 

kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, 

amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain 

yang berskala nasional dan lain sebagainya; agama, misalnya 

menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, 

memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, 

menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan 

keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah 

lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.138

 

 

h. Materi Muatan Menurut UU No.  12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah 

UU No.  12 Tahun 2008 merupakan undang-undang 

perubahan kedua  atas undang-undang  nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini membenahi 

 
138 Lihat dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 
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serta menambahi kekurangan yang terdapat dalam undang-undang 

no 32 Tahun 2004. Karena dalam perkembanganya terdapat 

temuan-temuan baru yang menuntut diadakanya perubahan.  

Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk 

mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih 

efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan secara lebih 

terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan dengan 

memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikut serta 

dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga 

dalam undang-undang no. 32 Tahun 200 4terdapat beberapa Pasal 

yang dirubah. Berikut Pasal–Pasal yang mengalami perubahan 

yakni  

1. Ketentuan Pasal 26 ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), 

ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). Di dalamnya diatur 

mengenai tugas dan wewenang wakil kepala daerah serta 

prosedur pengisian jabatan wakil kepala daerah yang 

kosong ketika wakil kepala daerah mengisi jabatan kepala 

daerah yang tidak bisa meneruskan tugasnya karena kepala 

daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak 
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dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan 

secara terus-menerus dalam masa jabatannya. 

2. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf i dihapus dan penjelasan 

huruf e diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 

Berisi tentang tugas dan wewenang DPRD. 

3. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah. Berisi asas pelaksanaan 

PILKADA serta dibolehkannya pasangan calon dari partai 

politik dan calon perseorangan/independen mengkuti 

PILKADA. 

4. Ketentuan Pasal 58 huruf d dan huruf f diubah, huruf l 

dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf q. berisi 

mengenai syarat-syarat menjadi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. 

5. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah, di antara ayat (2) dan 

ayat (3) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), 

ayat (2c), ayat (2d), dan ayat (2e), ayat (3) dihapus, di 

antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni 

ayat (4a), dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 

(dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b). Berisi ketentuan 

pendaftaran bagi peserta pemilihan baik pasangan calon 

dari partai/gabungan partai dan alon perseorangan. 

6. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 59A. Berisi mengenai verifikasi dan 
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rekapitulasi calon baik dari calon perseorangan dan calon 

dari partai/gabungan partai. 

7.  Ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, 

dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, 

yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), serta ditambah 1 

(satu) ayat, yakni ayat (6). Berisi tentang ketentuan 

penelitian persyaratan calon oleh KPU provinsi dan/atau 

KPU kabupaten/kota. 

8. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1) 

dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat 

(1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 

(3). Berisi ketentuan tentang pelarangan penarikan atau 

pengunduran diri pasangan calon baik dari partai serta 

perseorangan setelah ditetapkan sebagai pasangan calon 

oleh KPU. 

9. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan di 

antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni 

ayat (1a) dan ayat (1b), serta ditambah 4 (empat) ayat, yakni 

ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). Berisi ketentuan 

tentang pasangan calon yang meninggal dunia sejak 

penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari 

kampanye 
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10. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (3). Berisi ketentuan tentang pasangan 

calon yang berhalangan tetap setelah pemungutan suara 

putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara 

putaran kedua 

11. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) diubah, berisi ketentuan 

menngenai kampanye  dari  pasangan calon. 

12. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan ayat (4) diubah. Berisi 

ketentuan tentang perolehan suara Pasangan calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang akan menentukan 

kemenangan pasangan calon. 

13. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 108 disisipkan 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (5a). berisi ketentuan tentang pemilihan 

wakil kepala daerah terpilih yang berhalangan tetap atau 

pasangan terpilih yang berhalangan tetap. 

14. Ketentuan Pasal 115 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7), 

ayat (8), dan ayat (9), berisi Ketentuan Pidana Pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  

15. Ketentuan Pasal 233 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, dan 

ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3). Berisi tentang 

integrasi Pilkada yang masa jabatannya berakhir Nopember 

2008 - Juli 2009 dipercepat menjadi bulan Oktober 2008. 
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16. Ketentuan Pasal 235 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, 

yakni ayat (2). Berisi tentang penyelenggaraan Pemungutan 

suara pada hari dan tanggal yang sama dalam pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 

walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama 

yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2008 sampai 

dengan Juli 2009 dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) 

hari, setelah bulan Juli 2009. 

17. Di antara Pasal 236 dan Pasal 237 disisipkan 3 (tiga) Pasal, 

yakni Pasal 236A, Pasal 236B, dan Pasal 236C, berisi 

ketentuan tentang panitia pengawas pemilihan oleh Badan 

Pengawas Pemilu, DPRD berwenang membentuk panitia 

pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 

tidak mengundurkan diri dari jabatannya kepala 

daerah/wakil kepala daerah yang sudah terdaftar sebagai 

calon Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, serta  

Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah 

Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 

18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini 

diundangkan. 

18. Di antara Pasal 239 dan Pasal 240 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 239A. berisi tentang tidak berlakunya semua 
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ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini 

ketika  Undang-Undang ini mulai berlaku. 

Ada beberapa substansi baru yang diatur dalam UU No 

12/2008. Pertama tentang calon independen atau dalam undang-

undang ini disebut calon perseorangan, kedua, soal pengunduran 

diri incumbent (kepala daerah yang masih menjabat) ketika ia ingin 

mengajukan diri menjadi peserta pemilihan kepala daerah 

selanjutnya ketiga, pengisian jabatan wakil kepala daerah yang 

kosong. 
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A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data-data dan pembahasan pada bab sebelumya , hasil 

penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut : 

4. Pandangan Teoritis terhadap Konsep Otonomi Daerah yang di 

Terapkan  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  

a. Adanya otonomi daerah merupakan sebuah toleransi pemerintah 

pusat terhadap daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya 

sehingga disini otonomi daerah merupakan perwujudan menuju 

terciptanya demokrasi di Indonesia. Aspek demokrasi yang 

dimaksud disini adalah adanya optimalisasi peran serta masyarakat 

di daerah dalam membangun atau mengurus daerahnya sesuai 

dengan prakarsa dan kreativitas masyarakat tanpa semuanya harus 

di urus oleh pusat. Karena kecendrungan yang terjadi ketika semua 

harus tersentralisasi di pusat maka konsekwensinya adalah adanya 

keseragaman dan menafikkan keberagaman yang terjadi di daerah. 

Namun perlu menjadi perhatian pula bagi Negara untuk selalu 

menempatkan integrasi berdampingan dengan demokrasi artinya 

tidak selayaknya Negara hanya menitik tekankan pada demokrasi 

saja atau sebaliknya pada integrasi saja. Keduanya harus berjalan 

seiringan. 

b. Kekuasaan pemerintah pusat yang begitu mutlak dan centralistik 

utamanya sebenarnya membawa dampak yang bermacam-macam 
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akan baik ketika pemerintah mampu bertindak secara adil. 

Pemerintahan yang sentralistik seperti ini  mungkin dari sisi 

stablitas nasional (Kesatuan) akan terasa baik karena mampu 

menjaga integrasi dimana semua harus tunduk dan patuh terhadap 

kehendak pusat tersebut, semua celah akan adanya oposisi dan 

gerakan ”kiri” harus di hilangkan dan di tumpas. Namun akan 

berdampak buruk ketika pemerintah tidak mampu bertindak secara 

adil maka endingnya sudah dapat dilihat bahwa kesewenang-

wenanganlah yang akan menjadi akhirnya dan yang mendapatkan 

dampak dan akibatnya adalah masyarakat itu sendiri dimana 

ketidakmandirian daerah, tekanan/ketertindasan, serta tidak 

diserapnya aspirasi masyarakat terjadi dalam masyarakat. Maka 

paska reformasi otonomi daerah diharapkan mampu menjawab 

serta mengentaskan permasalahan tersebut sehingga diharapkan 

dengan adanya otonomi daerah manmpu menumbuhkan 

kemandirian serta tumbuhnya iklim yang demokratis dalam 

masyarakat dalam hal ini di daerah. 

c. Otonomi daerah sebagai perwujudan Local Government dimana 

otonomi daerah berhubungan dengan Pemerintahan Daerah otonom 

(Self Local Government). Pemerintahan Daerah otonom adalah 

Pemerintahan Daerah yang badan pemerintahannya dipilih 

penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan 



 
148

 

mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan 

dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional.  

Namun perlu dipahami bahwa dari segi organ, fungsi, 

kewenangan dalam otonomi daerah di Indonesia pun sebenarya 

tetap terdapat pembatasan. Dari segi organ dan fungsi hanya 

merujuk kepala daerah dan DPRD sedangkan organ yudikatif  

seperti lembaga peradilan merupakan lembaga otonom. Peran 

legislasi disini digantikan hanya dengan kewenangan membentuk 

kebijakan dan melaksanakan kebijakan itupun hanya mencakup 

urusan rumah tangga yang telah di tentukan undang-undang. 

Sehingga sebenanrnya jelas disini bahwa kedudukan dan 

keberadaan otonomi daerah merupakan subordinat dan dependent 

terhadap pemerintah pusat. 

d. Indonesia telah menerapkan sebagian konsep pemerintahan yang 

terdapat di Negara Federal karena nyatanya dalam aspek formal 

yang melandasi jalannya pemerintahan utamanaya paska reformasi 

terdapat ketentuan yang mengatur pembagian kekuasaan asli 

dengan kekuasaan sisa dimana secara teoritis seharusnya di Negara 

Kesatuan seperti Indonesia  baik kekuasaan asli dan kekuasaan sisa 

berada di pusat namun dengan adanya otonomi daerah berarti 

sedikit mengurangi atau membatasi kekuasaan pusat karena 

didaerahpun di beri kekuasaan sepanjang yang tidak termasuk 

urusan pemerintah pusat. Namun hal ini tidak berpengaruh 

terhadap kedaulatan Negara Kesatuan karena daerah disini berada 
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pada posisi tetap menghormati dan berada pada kedaulatan Negara 

Kesatuan bukan atas dasar kedaulatan sendiri.  

Sehingga dapat dikatakan Bahwa di Indonesia pemerintahan 

berjalan dengan tetap mengakomodir 2 kutub yakni antara kutub 

sentralisasi dan desentralisasi. Disatu sisi bahwa daerah diberi 

otonomi dalam mengembangkan rumah tangganya disisi lain 

keberadaan otonomi daerah tetap merupakan subordinat dan 

dependent terhadap pemerintah pusat. Daerah tidak dapat terlepas 

dari pusat atau Negara. Ini adalah sebuah konsekwensi ketika 

Indonesia menganut bentuk Negara Kesatuan yang bentuk 

pemerintahannya Republik dan berasas demokrasi.  

 

5. Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Daerah 

Berdasarkan Perkembangan Konstitusi Republik Indonesia 

Dinamika Konstitusi yang terjadi selama kurun waktu sejak 

kemerdekaan sampai sekarang telah memberikan corak tersendiri 

terhadap konsep otonomi daerah yang terjadi di tiap masa 

pemerintahan di Indonesia. Bahwa kebijakan otonomi yang terdapat 

dalam Konstitusi Indonesia tersebut adalah mencoba menerapkan 

adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya.  

Pertama pada era berlakunya UUD 1945 periode pertama 

otonomi daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisai, karena 

di Indonesia terdapat konsep Negara hukum dan kedaulatan rakyat 
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jika dikaitkan dengan sendi desentralisasi, di samping dekonsentrasi, 

maka akan di temukan adanya pemencaran kekuasaan. Ini dapat 

dilihat dari kaidah Pasal 18 UUD 1945, yang secara Konstitusional 

pemencaran kekuasan di lakukan melalui badan-badan publik satuan 

pemerintahan di daerah dalam wujud desentralisasi teritorial, yang 

mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang mandiri. 

Sehingga terdapat dua nilai dasar yakni nilai unitaris dan nilai 

desentralisasi territorial. Nilai unitaris dimaksudkan bahwa di 

Indonesia tidak akan memiliki satuan pemerintahan lain yang bersifat 

Negara, artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa  dan 

Negara Indonesia tidak akan terbagi dalam kesatuan-kesatuan 

pemerintahan. Sementara nilai desentralisasi territorial diwujudakn 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi 

daerah. Kebijakan pemerintah saat itu yang dituangkan dalam 

berbagai peraturan perundangan pemerintah daerah telah 

menunjukkan bahwa konsep yang di gunakan dalam pemerintahan 

daerah adalah mencoba mempertahankan asas desentralisasi dan 

dekonsentrasi, 

Kedua dalam Konstitusi RIS yang tentu saja jelas mengatur 

konsep Federalisme dimana dalam konstitusi RIS di bentuk Negara-

Negara Bagian, seperti Negara Indonesia timur, Negara pasundan: 

termasuk distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, 

Negara Sumatera Timur serta Negara Sumatera Selatan Daerah 
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lainnya bukan Negara Bagian tetapi sebagai satuan kenegaraan yang 

berdiri sendiri dan mempunyai kedaulatan untuk menentukan nasib 

sendiri seperti, berdaulat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 

Hak ini diwujudkan dalam kedaulatan rakyat masing-masing daerah 

untuk menentukan status dan pimpinan, tanpa ada intervensi dari 

Pemerintah Federal serta pelaksanaan pemerintahannya yang 

disesuaikan dengan format/ konsep demokrasi yang dikedepankan 

dalam Konstitusi RIS. Konstitusi RIS merupakan pijakan awal sebagai 

batu loncatan menuju bentuk Negara kesatuan di Indonesia serta 

sebagai sebuah upaya dan solusi untuk melepaskan hegemoni Negara 

Belanda yang mencoba untuk menjajah kembali Indonesia. 

Ketiga pada era Berlakunya UUDS 1950 yang mengatur 

bahwa Konstitusi RIS yang dahulunya menganut sistem Federal, 

kemudian UUDS 1950 mengubah sistem tersebut menjadi Negara 

Kesatuan yang berbentuk Republik. Perubahan ini membawa 

konsekuensi makna hukum yang mengatur pelaksanan pemerintahan 

di daerah. UUDS mengatur hubungan antara pemerintah (pusat) 

dengan pemerintah daerah dalam bingkai satu Kesatuan dalam 

kerangka NKRI. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam makna secara 

tekstual yang ditegaskan dalam UUDS yang mengatur dan menjiwai 

pelaksanaan pemerintahan di daerah. 

UUDS juga menegaskan landasan hukum pelaksanaan 

Pemerintahan Daerah dalam beberapa Pasal, seperti pembagian daerah 

Indonesia atas daerah besar, dan kecil yang berhak mengurus rumah 
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tangganya sendiri dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan 

dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar 

permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan  

Negara. Kepada daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri dan dengan undang-undang  dapat 

diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah yang tidak 

termasuk dalam urusan rumah tangganya. Kedudukan daerah swapraja 

dan bentuk susunan pemerintahannya diatur dan disesuaikan dengan 

sistem pemerintahan. Kedudukan daerah-daerah swapraja dan bentuk 

susunan pemerintahannya diatur dan disesuaikan dengan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, dengan senantiasa mengingat dasar-

dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan 

Negara. Daerah-daerah swapraja yang ada tidak dapat dihapuskan atau 

diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk 

kepentingan umum dan sesudah undang-undang yang menyatakan 

bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, 

memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah. 

Keempat, dalam Undang-Undang Dasar amandemen aspek 

otonomi daerah yang seluas-luasnya semakin jelas pada era ini dimana 

wilayah telah dibagi dalam daerah profinsi, kabupaten/kota serta 

pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya bagi daerah. 

Ditambah lagi saat ini bahkan pada tataran pemilihan kepala daerah 

pun dipilih sepenuhnya oleh rakyat di daerah secara langsung 

sehingga pemerintah pusat tidak dapat mengintervensi mengenai 
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pemimpin di daerah. Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa  

pelaksanaan otonomi daerah di masa amandemen ini lebih 

menitikberatkan pada perubahan secara signifikan terhadap 

pembatasan kekuasaan pusat.  
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MOTTO 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah 

selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain, Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 

(Q.S. Alam Nasyroh : 6-8) 

 

(#θãΖŠ Ïè tFó™ $# uρ Î ö9¢Á9 $$Î/ Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4 $pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ωÎ) ’ n? tã t⎦⎫ ÏèÏ±≈ sƒ ø:$# ∩⊆∈∪ 

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu' 

(Q.S. Al-Baqoroh : 45)   

 

χÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ö/ãφ ç ö y{ Ïπ −ƒÎ y9ø9 $# ∩∠∪ 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka 

itu adalah sebaik-baik makhluk. 

(Q.S. Al-Bayyinah : 45) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan 

(Unitary) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem Pemerintahan 

Daerah dalam Negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Federalisme 

seperti otonomi daerah. Ada sebuah kolaborasi yang “unik” berkaitan dengan 

prinsip kenegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat utamanya paska reformasi.  

Dalam konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam 

Negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem Federal, 

konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (residual power) berada di daerah atau 

bagian, sedangkan dalam sistem Negara Kesatuan (unitary), kekuasaan asli atau 

kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan 

pemerintah dari pusat kedaerah padahal dalam Negara Kesatuan idealnya semua 

kebijakan terdapat di tangan Pemerintahan Pusat.1  

Dari hal tersebut utamanya paska reformasi dan awal dibentuknya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahkan sampai munculnya Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 memunculkan banyak asumsi oleh beberapa 

kalangan bahwa otonomi daerah dirasa sangat “rawan” untuk diterapkan. Dimana 

celah untuk munculnya raja-raja baru yang korup didaerah akan semakin lebar, 

 
1 Baca makalah Jimly Asshiddiqie, Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah, www.legalitas.org, 
Sabtu, 21 April 07 
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bahkan kemungkinan munculnya disintegrasi akan semakin lebar pula. Banyak 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan didaerah 

semakin besar sehingga sangat mungkin untuk lahirnya praktek-praktek korupsi 

ataupun penyelewengan terhadap wewenang di daerah tanpa adanya pengawasan 

dari pusat karena rumah tangga daerah telah diatur secara otonom oleh daerah.  

Namun sebenarnya asumsi tersebut sungguh telah gugur untuk 

dipermasalahkan karena walaupun  dalam Negara Indonesia, jika dilihat dari 

bentuknya yang menganut Negara Kesatuan mengindikasikan bahwa kekuasaan 

asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat (sentralistic), namun pada taraf  

berjalannya  pemerintahan diperlukan sebuah sistem yang dapat mengakomodir 

pemerintahan di daerah yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan  

daerah dan asas yang paling tepat dan memang telah berkembang di Indonesia 

sampai saat ini adalah desentralisasi yang diejawantahkan dalam bahasa “otonomi 

daerah”, dan asas-asas lain yang mendukung seperti dekonsentrasi, dan 

medebewind (tugas pembantuan). Selain itu pada hakekatnya kecenderungan 

bangsa Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan pada saat awal berdirinya 

Negara Indonesia adalah didorong oleh kekhawatiran politik devide et impera 

(politik pecah belah) yang selalu dipergunakan oleh kolonial Belanda untuk 

memecah belah Negara Indonesia, meskipun secara kultural geografis bentuk 

Negara Serikat memungkinkan. Unsur kebhinekaan yang ada akhirnya ditampung 

dengan baik dalam bentuk Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi.  

Kebijakan otonomi daerah, telah diletakkan dasar-dasarnya sejak jauh 

sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi 
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besar-besaran di tanah air. Namun, perumusan kebijakan otonomi daerah itu 

masih bersifat setengah-setengah dan dilakukan tahap demi tahap yang sangat 

lamban. Setelah terjadinya reformasi yang disertai pula oleh gelombang tuntutan 

ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara 

pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil, maka tidak ada jalan lain bagi kita 

kecuali mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah itu, dan bahkan 

dengan skala yang sangat luas yang diletakkan diatas landasan Konstitusional dan 

operasional yang lebih radikal.2  

Sekarang, berdasarkan ketentuan UUD 1945 amandemen, serta UU 

Pemerintahan daerah Yang baru UU No. 32 Tahun 2004 serta perubahannya UU 

No. 12 Tahun 2008, sistem pemerintahan kita telah memberikan keleluasaan yang 

sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 

Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip 

demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan 

memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan 

keanekaragaman antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini dianggap sangat 

penting, karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan 

internasional di berbagai bidang ekonomi, politik dan kebudayaan terus 

meningkat dan mengharuskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, 

nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Pelaksanaan 

otonomi daerah itu diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan 

sumberdaya masing-masing serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai 

 
2 Ibid Hal. 6 
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prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 

potensi dan keanekaragaman antar daerah.  

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan 

mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di 

tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah 

pusat dialihkan dari tingkat pusat ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya, 

sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat kedaerah kabupaten dan kota 

di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan 

bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya 

kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, 

yaitu dari pusat ke daerah.3

Jika melihat pengalaman masa lalu, bahwa sejak pertama Negara 

Indonesia berdiri sampai bergulirnya reformasi, sudah ada kebijakan desentralisasi 

namun pada kenyataannya belum berjalan maksimal ada kemungkinan terjadinya 

hal tersebut karena corak pemerintahan yang dibangun oleh penguasa saat itu 

lebih sentralistik selain itu belum ada pemahaman yang jelas mengenai konsep 

desentralisasi yang sebenarnya. Sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam 

hubungan pusat dan daerah. Ada kesan Otonomi daerah “dikebiri” dari waktu ke 

waktu, sehingga menimbulkan keyakinan baru bagi masyarakat didaerah bahwa 

pusat bukan hanya mengeksploitir mereka, tetapi juga mengambil hak mereka 

untuk mendapat pelayanan yang baik oleh sebuah pemerintahan yang baik. 

 
3 Ibid Hal.7 
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Kondisi ini berlangsung sangat lama, sehingga menimbulkan berbagai 

ketidakpuasan.  

Semangat pemerintah dalam pemberian otonomi dari waktu  ke waktu 

terus berubah, dari otonomi dengan nuansa demokratis ke otonomi yang 

bercirikan liberal, dilanjutkan ke “Otonomi seluas-luasnya”, selanjutnya kepada 

“Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab” dan terakhir dalam Undang-

Undang Pemerintah Daerah yang baru, digunakan konsep “Otonomi luas, nyata 

dan bertanggung jawab” sampai munculnya undang-undang Pemerintahan Daerah 

yang baru Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah serta perubahannya UU No. 12 Tahun 2008  yang diharapkan dapat 

menjanjikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri atau otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Namun dari sekian 

banyak peraturan tentang pemerintah daerah yang ada sudah lebih setengah abad 

dalam praktiknya tetap merupakan kata-kata yang indah belaka tanpa wujud yang 

nyata. Lama kelamaan hal ini menimbulkan rasa tidak puas di daerah terutama 

daerah yang kaya dengan sumber daya alam, namun tetap miskin 

Berbicara konsep otonomi daerah paska reformasi pun terdapat 

pemahaman yang berbeda hal tersebut dapat dilihat  dalam perkembangan 

undang-undang yang telah dibuat yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada undang-undang pertama 

cendrung lebih Federalistis dengan konsep pembagian kewenangan antara 

pemerintah dan daerah, dimana sudah ditentukan apa-apa yang menjadi 

kewenangan pemerintah dan apa-apa yang menjadi kewenangan propinsi dan apa 
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yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah kewenangan yang tidak 

temasuk kewenangan pemerintah dan propinsi. Sedangkan dalam undang-undang 

kedua ada asumsi konsep otonomi yang digunakan adalah “otonomi terkontrol” 

yang berjiwa sentralistic dengan menyelaraskan konsep otonomi daerah dengan 

bentuk Negara Kesatuan yang dianut Indonesia 

Kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004, menurut 

Boy Yendra Tamin, memperlihatkan perbedaan yang signifikan dengan pola UU 

No.22 Tahun 1999 yang dituangkan dalam PP No.25 Tahun 2000. Pola yang 

dikembangkan UU No.22 Tahun 1999 vide PP No.25 Tahun 2000 adalah 

pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah, dimana sudah ditentukan 

apa-apa yang menjadi kewenangan pemerintah dan apa-apa yang menjadi 

kewenangan propinsi dan apa yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah 

kewenangan yang tidak temasuk kewenangan pemerintah dan propinsi. Dalam 

konteks ini undang-undang tidak memberi ruang kepada pemerintah untuk 

mencampuri urusan yang telah menjadi kewenangan Propinsi, Kabupaten dan 

Kota. Propinsi tidak pula dapat mencampuri urusan-urusan Kabupaten/Kota. 4

Berbeda halnya dengan undang-undang No. 32 Tahun 2004, dimana 

undang-undang ini menganut paham pembagian urusan. Antara pembagian 

kewenangan dengan pembagian urusan jelas terdapat perbedaan yang mendasar. 

Secara yuridis yang diartikan dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan 

Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 pada 

 
4 Baca Artikel: Boy Yendra Tamin, Otonomi Daerah Pasca Revisi UU Nomor 22 Tahun 1999: 
Tantangan Dalam Mewujudkan Local Accountability: www.bung-hatta., 20/05/2005 - 07:35 
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Pasal 1 angka 3), sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah 

isi dari kewenangan itu sendiri. Dengan demikian, maka titik tekanan pada 

undang-undang No.22 Tahun 1999 adalah pada kewenangan dan dengan 

kewenangan itu daerah menentukan apa-apa yang akan menjadi isi dari 

kewenangannya. Pola ini merangsang kreatifitas dan prakarsa daerah menggali 

berbagai aktifitas dan gagasan guna mewujudkan pelayanan publik dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sementara itu, kalau titik penekanannya 

pada pembagian urusan, maka kewenangan daerah hanya sebatas urusan yang 

telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan bertambah apabila ada 

penyerahan dari pemerintah. Artinya kewenangan daerah bertambah hanya jika 

ada penyerahan urusan. Mekanisme yang demikian, lagi-lagi mirip model undang-

undang No.5 Tahun 1974.5

Dari hal tersebut nyata bahwa pemahaman terhadap konsep otonomi 

daerah berbeda-beda sehingga dapat dilihat konsep antara undang-undang 

Pemerintahan Daerah yang telah dibuat paska reformasi terdapat perbedaan yang 

mendasar. Hal ini yang seharusnya diluruskan. Namun berbicara otonomi daerah 

di Indonesia dapat dipahami berdasarkan asas desentralisasi yang digunakan. 

Pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang 

berada dalam teritoir tertentu. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu 

otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan 

kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik 

masyarakat dan masyarakat sebagai subyek dan bukan obyek otonomi perlu 

 
5 Ibid Hal.3 
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dicanangkan di masa depan untuk meluruskan penyelenggaraan otonomi daerah. 

Telah lama Hatta (1957) menegaskan bahwa otonomisasi suatu masyarakat oleh 

Pemerintah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi tetapi juga mendorong 

berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan 

untuk kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri 

tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh 

dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga 

dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri. Dengan visi yang sama, 

Kartohadikusumo (1955) mengatakan bahwa pada hakekatnya otonomi 

merupakan usaha untuk mendapatkan jawaban kembali semangat dan kekuatan 

rakyat guna membangun masa depan mereka sendiri yang luhur.6

Konsep otonomi daerah bagi sebagian besar masyarakat (terutama aparatur 

birokrasi) dianggap sebagai pemindahan “kekuasaan politik” dari pemerintah 

pusat (dalam hal ini Negara) kepada “pemerintah daerah” (masyarakat); “a 

transfer of political power from the state to society” (Rondinelli, 1998). Dalam 

konsep tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan politik yang ditransfer dari 

Negara kepada masyarakat bisa diartikan sebagai wahana untuk keluar dari 

pengaruh pemerintah pusat, atau kalau bisa memerdekakan diri dari Negara pusat. 

A transfer of political power from the state to society sering dipahami pula sebagai 

 
6Bhenyamin Hoessein, Makalah: Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 
Disampaikan pada Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka 
Panjang, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengernbangan Otonomi Daerah, BAPPENAS, 
tanggal 27 November 2002. Hal. 4 
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penihilan pemerintah pusat dalam rangka penentuan regulasi daerah, sehingga 

yang terjadi kemudian ialah lahirnya peraturan-peraturan daerah bermasalah.7

Konsep yang tepat dalam konteks Negara Kesatuan seperti di Indonesia 

bukanlah otonomi tetapi desentralisasi yang merupakan pemindahan “fungsi 

manajemen” dari pusat kepada pemerintah daerah: “a transfer of management 

from the central to local governments”. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah 

daerah mau tidak mau masih merupakan bagian yang tidak mungkin terpisahkan 

dari Negara pusat, apalagi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Walaupun demikian, daerah tetap mempunyai wewenang yang besar 

dalam mengatur daerahnya (masing-masing) tanpa harus takut akan adanya 

intervensi dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, wacana pemisahan diri seperti 

pada konsep otda menjadi musykil adanya.8

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) telah jelas dan sangat tegas menyatakan 

bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. 

Oleh karenanya Negara Indonesia tidak mempunyai daerah dalam lingkungannya 

yang bersifat “Staat” juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi 

dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah itu 

bersifat otonom (streek dan localiarechtsgemeenschappen) atau bersifat 

administratif belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-

undang. (Penjelasan Pasal 18 UUD 1945) Sehingga melahirkan Pemerintahan 

Daerah Administratif dan Pemerintahan Daerah Otonom. 

 
7 Hernadi Affandi, artikel : Tarik Ulur Desentralisasi vs Sentralisasi, Pikiran Rakyat Cyber Media, 
Senin, 03 Januari 2005  
8 ibid 
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Dibentuknya daerah-daerah otonom di seluruh wilayah Negara Indonesia, 

memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa : “Kedaulatan Rakyat ada di tangan rakyat”. Pencerminan 

demokrasi dalam Pemerintahan Daerah adalah merealisasikan politik 

desentralisasi untuk satuan-satuan wilayah di Negara Indonesia. Sehingga dasar 

dan isi otonomi hendaknya didasarkan pada keadaan dan faktor-faktor riil dalam 

masyarakat, serta untuk mewujudkan keinginan masyarakat. Pemerintah daerah 

diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sehingga benar 

pernyataan yang telah dikemukakan oleh Bhenyamin Hoesen Bahwa desentraliasi 

telah diterima sebagai suatu konsensus nasional. 

Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi dalam Negara 

Kesatuan Indonesia tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi 

dan administrasi Negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas 

tersebut, tetapi juga atas dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai 

perwujudannya. Dengan demikian, setidak-tidaknya di kalangan pembentuk UUD 

1945 dan penyelenggara organisasi Negara Indonesia telah diterima pemikiran 

yang mendasar bahwa sentralisasi dan desentralisasi masing-masing sebagai asas 

organisasi tidak ditempatkan pada kutub yang berlawanan (dichotomy), tetapi 

kedua asas tersebut merupakan suatu rangkaian Kesatuan (continuum). Kedua 

asas ini memiliki fungsi yang berlainan, tetapi saling melengkapi bagi keutuhan 

organisasi Negara. Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman, sedangkan 

desentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Walaupun demikian berbagai aspek dinamik dalam mengaplikasikan kedua asas 
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tersebut selalu menimbulkan isu. Tanggap pemerintah dan DPR mengenai isu 

tersebut tertuang dalam perubahan berbagai UU tentang Pemerintahan Daerah.9

Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah 

otonom. Secara yuridis, dalam konsep daerah otonom dan otonomi daerah 

mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur 

dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah. Aspek spasial dan 

masyarakat yang memiliki dan terliput dalam otonomi daerah telah jelas sejak 

pembentukan daerah otonom. Yang perlu kejelasan lebih lanjut adalah materi 

wewenang yang tercakup dalam otonomi daerah. Oleh karena itu, disamping 

pembentukan daerah otonom tercakup dalam konsep desentralisasi adalah 

penyerahan materi wewenang atau disebut oleh perubahan Pasal 18 UUD 1945 

urusan pemerintahan. Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

kepada daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara 

implisit distribusi wewenang antara Pemerintah dan daerah otonom.10  

Banyaknya asas yang dianut Negara ini jika diukur secara teoritis 

menimbulkan sebuah dikotomi utamanya antara konsep sentralisasi dengan 

konsep desentralisasi, walaupun telah menjadi consensus nasional bahwa tidak 

ada pendikotomian antar asas tersebut. Namun tetap saja ada sebuah kejanggalan 

karena banyak penafsiran yang kadang menimbulkan perbedaan. Seharusnya ada 

sebuah pemahaman yang jelas mengenai konsep otonomi daerah di Negara 

Indonesia ini. Selain itu perlu ada pembaruan terhadap pemahaman masyarakat 

selama ini mengenai otonomi daerah yang sesungguhnya, bahwa otonomi daerah 

 
9 Bhenyamin Hoessein, Makalah: Perspektif ….op.cit. Hal. 1 
10 Bhenyamin Hoessein, Makalah: Perspektif ….op.cit. Hal.4 
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di indoneasia tetap bersandar pada asas desentralisasi seperti yang telah tertuang 

dalam peraturan.  

Berangkat dari asumsi diatas maka penulis mencoba mengupas bagaimana 

konsep otonomi daerah di Indonesia selama ini dan dihubungkan dengan bentuk 

Negara Kesatuan yang dianut Negara Indonesia. Oleh karenanya penulis 

mengambil judul  KONSEP OTONOMI DAERAH DI NEGARA KESATUAN 

REPUBLIK INDONESIA  (StuDi Analisis Konsep Otonomi Berdasarkan 

Perkembangan Konstitusi Di Indonesia) yang diharapkan dari penelitian ini 

dapat diketahui dan dipahami dengan jelas mengenai otonomi daerah di Indonesia 

yang sebenarnya. 

 
B. Batasan Masalah  

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini maka, pembahasan 

akan dibatasi pada  

1. Pandangan teoritis terhadap konsep otonomi daerah yang di terapkan  

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  

2. Kebijakan otonomi daerah dalam Pemerintahan Daerah berdasarkan 

perkembangan Konstitusi Republik Indonesia 

 
C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini 

telah dirumuskan beberapa masalah yang akan dicari jawabannya secara ilmiyah. 

Berikut beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini : 
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1. Bagaimana pandangan teoritis terhadap konsep otonomi daerah yang di 

terapkan  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ? 

2. Bagaimana kebijakan otonomi daerah dalam Pemerintahan Daerah 

berdasarkan perkembangan Konstitusi Republik Indonesia? 

 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu : 

a. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

hubungan antara bentuk Negara Kesatuan dengan konsep otonomi 

daerah, dilihat dari berbagai pandangan teoritis. 

b. Untuk menjelaskan kebijakan otonomi daerah yang berkembang di 

Negara Kesatuan RI  berdasarkan perkembangan Konstitusi Republik 

Indonesia 

2. Manfaat penelitian 

Besar harapan penulis bahwa dari hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dalam rangka : 

Penelitian ini secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan 

hukum tata Negara dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, 

terutama untuk menguatkan bentuk Negara Kesatuan yang dianut RI 

bahwa sesungguhnya bentuk Negara Kesatuan RI tidak sepenuhnya 

sentralistik terbukti dengan dianutnya asas desentralisasi, dekonsentrasi, 

medbewind (tugas Pembantuan.) dalam sistem Pemerintahan Daerah. 

Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan pemahaman 
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yang jelas tentang konsep otonomi daerah di Indonesia yang sebenarnya 

sesuai asas dan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan tidak terjadi 

penafsiran yang berujung pada penyelewengan kewenangan dalam 

masyarakat utamanya dalam birokrasi pemerintah. 

 
E. Kerangka Teoritis  

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan Konsep 

dan teori pemerintahan local (local government) dan bagaimana aplikasinya dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Oleh karena local 

government merupakan bagian Negara maka konsep local government tidak dapat 

dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan Negara dalam sistem unitary 

dan Federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan. 

Konsep local government berasal dari barat untuk itu, konsep ini harus 

dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein (2001:3) 

menjelaskan bahwa Local Government dapat mengandung tiga arti. Pertama, 

berarti pemerintahan local. Kedua, pemerintahan local yang dilakukan oleh 

pemerintahan local. Ketiga berarti, daerah otonom. 11

Dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan 

daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi,  

dekonsentrasi dan medebewind (tugas pembantuan).12

 
11 Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Jakarta:: grasindo, 
2007 
12 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati Otonomi Daerah, Yogyakarta : Konsorsium 
pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST “Press”, 2000 Hal. 11 
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 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan.13 

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik 

dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena 

dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan: 14

1. Satuan-satuan  desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai 

perubahan yang terjadi dengan cepat;  

2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan 

lebih efisien; 

3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif; 

4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang 

lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. 

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas 

atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-

daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan 

kemampuannya daerah15. Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang di 

bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi 

kepada 9 institusi/lembaga/pejabat bawahannya sehingga yang diserahi atau 

dilimpahi wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan 

tersebut.16

 
13 ibid 
14 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta:PSH FH-UII, 2001 Hal. 174 
15 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta:Rajawali 
Pers, 1991 Hal.14    
16 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati …op.cit  Hal. 11  
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Ada dua jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan 

desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas 

pengaturan termaksud adalah daerah; sedangkan desentralisasi fungsional adalah 

penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas 

pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal Pendidikan 

dan kebudayaan, pertanahan, kesehatan, dan lain-lain.17

Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan 

kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di 

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan 

kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi 

kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.18 Sebab 

terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat 

atau aparatnya untuk melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka 

menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah, sebab pejabat10 pejabat 

atau aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan .19

Tugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah 

untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih 

tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud 

dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, 

yang tersusun secara vertikal. Jadi medebewind merupakan kewajiban-kewajiban 

 
17 ibid  
18 ibid 
19 ibid 
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untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya 

bercirikan tiga hal yaitu : 

1) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom 

untuk melaksanakannya. 

2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai 

kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan 

daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan 

untuk itu. 

3) Yang dapat diserahi urusan medebewind hanya daerah-daerah otonom saja, 

tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.20 

Pelaksananaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilacak dalam 

kerangka Konstitusi NKRI. Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang 

dikembangkan yakni nilai unitaris dan dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai 

dasar unitaris (Kesatuan) diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak 

akan mempunyai Kesatuan wilayah lain di dalam  yang bersifat Negara artinya 

kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara, tidak akan terbagi 

dalam Kesatauan–Kesatuan pemerintahan. Sementara itu nilai dasar desentralisasi 

teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam 

bentuk otonomi daerah. 

Namun pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut belum berjalan 

sebagaimana mestinya jika diukur dalam pemahaman masyarakat awam bahkan 

dalam jajaran birokrasi pun terdapat perbedaan dimana otonomi lebih dipahami 

 
20 ibid 
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sebagai pemindahan “kekuasaan politik” dari pemerintah pusat (dalam hal ini 

Negara) kepada Pemerintah daerah (masyarakat), sehingga pemegang kekuasaan 

politik tersebut menganggap ia dapat bebas atau bahkan keluar dari pengaruh 

Pemerintahan Pusat (Negara), berbuat sekehendaknya atas nama otonomi daerah 

tanpa memperhatikan hakekat sebenarnya dari otonomi tersebut. 

Dari hal tersebut dalam rangka untuk memfokuskan tulisan ini agar sesuai 

dengan kajian ilmu hukum, maka penulis akan mencoba mencari jawaban dari 

permasalahn tersebut yakni apa dan bagaimana bentuk otonomi daerah yang 

sebenarnya dianut Indonesia. Dalam tulisan ini akan dicari pokok-pokok pikiran 

tentang pola atau sistem otonomi daerah dalam bentuk Negara Kesatuan, serta 

mendiskripsikan asas-asas  apa yang sekiranya berkenaan dengan pokok bahasan 

dalam tulisan ini. Hal ini supaya pembahasan tetap terfokus pada rumusan 

masalah yang ditentukan serta menghindari penyimpangan yang terlalu jauh dari 

objek kajian ilmu hukum. 

 
F. Metode Penelitian  

Dalam sebuah penelitian ilmiyah  diperlukan sebuah pedoman penelitian 

ataupun metode penelitian untuk memperoleh informasi serta penjelasan 

mengenai segala sesuatu yang  berhubungan dengan pokok permasalahan dalam 

penelitian tersebut, dimana dengan menggunakan pedoman atau metode penelitian 

tersebut akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan 

penelitian. 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 
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1. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dasar (basic research) dan 

termasuk dalam penlitian jenis deskriptif. Penelitian dasar yang dimaksud adalah 

penelitian yang berupa penegasan kembali atau pembuktian dari suatu pernyataan 

atau teori yang sudah ada sehingga berguna untuk memperkuat pernyataan atau 

teori yang semula.21

Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang obyek yang akan diteliti maupun gejala-gejala lainnya. 

Maksudnya terutama untuk mempertegas adanya hipotesis-hipotesis agar dapat 

membantu di dalam memperkuat teori-teori yang lama atas dalam rangka 

menyusun teori baru.22

Menurut Winarno Surakhmad 23 metode deskriptif ini memberikan 

beberapa kemungkinan untuk memecahkan beberapa masalah yang ada dengan 

mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data-

data yang akhirnya menyimpulkan. Adapun yang akan coba digambarkan adalah 

bagaimana sistem atau otonomi daerah dalam bentuk Negara Kesatuan yang 

dianut Negara Republik Indonesia dan bagaimana konsep otonomi di Indonesia 

yang sebenarnya .yang akan dilihat berdasarkan asas dan peraturan hukum yang 

telah ada. Sehingga nantinya akan diketahui model otonomi daerah di Indonesia 

dan perkembangannya. 

 
21 Riyanto Adi, Metodologi Penelitian Social Dan Hukum, Jakarta Granit, 2004, Hal.4 
22 Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitia Hukum, Jakarta: universitas Indonesia press,1986, 
Hal. 10 
23 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian : Dasar Dan Teknik, Bandung:tarsito, 1985, Hal.147 
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Penelitian ini dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library 

research. Penelitian ini bersifat normatif atau doktrinal dimana data akan 

diperoleh dari membaca atau menganalisa bahan-bahan yang tertulis dan tidak 

harus bertatap muka dengan informan atau responden. 

2. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yang 

bersifat filosofis. Oleh karena hukum dikonsepsikan sebagai aturan ataupun asas 

yang mengatur kehidupan berNegara serta mekanisme pemerintahan dan 

pemersatu komponen pemerintahan dalam berNegara agar tidak terjadi sebuah 

disintegrasi dalam Negara. 

Dalam penelitian ini agar penulis tidak terjebak pada penelitian social atau 

pembahasan yang bersifat politis (kajian non ilmu hukum ) maka kajian akan 

dibatasi pada perkembangan atau transformasi konsep otonomi daerah dilihat dari 

perkembangan undang-undang yang ada di Indonesia, dan ditekankan pada studi 

ketataNegaraan secara umum mengenai konsep otonomi daerah dalam bentuk 

Negara Kesatuan yang dianut Indonesia, bagaimana konsep otonomi di Indonesia 

yang sebenarnya .yang akan dilihat berdasarkan asas dan peraturan hukum yang 

telah ada. 

3. Jenis data 

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan dimana penelitian dengan 

mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber 

dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum 

normative. Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, terdiri dari : 
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a. Bahan hukum primair  

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum 

maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan yang terdiri atas : 

1. UUD RI Tahun 1945  

2. UUD RI Tahun 1945 amandemen  

3. Konstitusi RIS Tahun 1949 

4. UUD sementara RI Tahun 1950 

5. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah antara lain : 

a) UU Nomor 1 Tahun 1945 

b) UU Nomor 22 Tahun 1948 

c) UU Nomor 1 Tahun 1957 

d) UU Nomor 18 Tahun 1965 

e) UU Nomor 5 Tahun 1974 

f) UU Nomor 22 Tahun 1999  

g) UU Nomor 32 Tahun 2004 

h) UU Nomor  12 Tahun 2008  

b. Bahan hukum sekunder  

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primair. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya 

ilmiyah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang 

berhubungan dengan obyek kajian. 

c. Bahan hukum tertier  
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Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primair dan sekunder yang berupa antara lain kamus, 

ensiklopedia, dsb. 

4. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan 

cara membaca, mempelajari atau mengakaji buku-buku dan sumber-sumber 

tertulis kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. 

5. Metode analisis data  

Data awal yang telah diperoleh tentunya masih bersifat mentah belum 

dapat diambil sebuah kesimpulaan yang dapat menjelaskan tentang obyek kajian 

penelitian untuk dapat diambil sebuah kesimpulan maka perlu di analisis, yaitu 

dengan cara memaknai dan mengkaji data tersebut sebagai bahan pertimbangan 

bagi penarikan kesimpulan. Analisis data pada penelitian ini mengandung tiga 

proses yaitu reduksi data, penyamaran data dan penarikan kesimpulan. 

Reduksi data adalah proses pemadatan dengan kerangka konseptual, 

menyusun pertanyaan penelitian dan instrument yang dipilih melalui bentuk-

bentuk peringkasan, pemberian kode, pengelompokan dan penulisan cerita. 

Penyamaran data dipahami sebagai susunan informasi yang terorganisir. Yang 

memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan 

tindakan. Penarikan kesimpulan adalah pengambilan hukum dari data yang sudah 

di paparkan.  
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Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode 

analisis kualitatif. Yang pada dasarnya akan menghasilkan data deskriptif. 

 
G. Sistematika Penelitian 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis menjadi 4 bab dengan 

tujuan untuk lebih memudahkan pembahasan pada setiap pokok bahasan. Dalam 

penyusunannya antara bab pertama sampai bab terakhir merupakan suatu satu 

Kesatuan pembahasan yang saling terkait dan sistematis. 

BAB I . PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Pembatasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Teoritis 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penelitian 

BAB II . TINJAUAN PUSTAKA 

A. Susunan Negara, Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan dan Bentuk 

Pemerintahan  

B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah 

1. Perkembangan Pemerintahan Lokal (Local Government)  

2. Konsep Dasar Otonomi Daerah  

3. Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah  

4. Konsep Otonomi Daerah di Negara Kesatuan 



 
24

 

5. Kewenangan Daerah di  Negara Kesatuan 

6. Prinsip-Prinsip dalam Otonomi Daerah 

BAB III . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pandangan Teoritis terhadap Konsep Otonomi Daerah yang di Terapkan 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  

1. Sekilas Otonomi Daerah di Indonesia 

a. Periodisasi Pemerintahan Daerah di Indonesia 

b. Aspek Formal  Otonomi Daerah di Indonesia 

c. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia 

d. Kewenangan Pemerintah Daerah di Indonesia  di Era Sekarang 

2. Pandangan Teoritis  Otonomi Daerah di Indonesia  

a. Otonomi Daerah : Proses Demokrasi atau Disintegrasi  

b. Otonomi Daerah : Jawaban Masalah di Era Orde Baru 

c. Otonomi Daerah sebagai Perwujudan Pemerintahan Lokal (Local 

Government) 

d. Otonomi Daerah : Penerapan Konsep Federalisme di Indonesia 

B. Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Berdasarkan 

Perkembangan Konstitusi Republik Indonesia 

1. Konsep Otonomi Daerah Berdasarkan Perkembangan Konstitusi 

Negara Kesatuan RI 

a. Masa Pemberlakuan UUD RI Tahun 1945 

b. Masa Pemberlakuan Konstitusi RIS Tahun 1949 

a. Masa Pemberlakuan UUD Sementara RI Tahun 1950 
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b. Masa Pemberlakuan UUD RI 1945 (Periode II : Dekrit Presiden 

RI) 

c. Masa Pemberlakuan UUD Tahun 1945 (Periode III: Amandemen 

UUD 1945) 

2. Materi Muatan Otonomi Daerah Menurut Perkembangan Undang-

Undang Pemerintahan Daerah 

a. Materi Muatan dalam UU Nomor 1 Tahun 1945 

b. Materi Muatan dalam UU Nomor 22 Tahun 1948 

c. Materi Muatan Menurut UU No. 1 Tahun 1957 

d. Materi Muatan Menurut UU No. 18 Tahun 1965 

e. Materi Muatan Menurut UU No. 5 Tahun 1974 

f. Materi Muatan Menurut UU No. 22 Tahun 1999 

g. Materi Muatan Menurut UU No. 32 Tahun 2004 

h. Materi Muatan Menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 

BAB IV . PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Susunan Negara, Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan dan Bentuk 

Pemerintahan  

Susunan Negara, bentuk Negara, bentuk pemerintahan dan sistem 

pemerintahan akan sangat berpengaruh terhadap konsep pemerintahan local 

dalam hal ini otonomi daerah. Maka untuk mengetahuinya, perlu di bahas 

bagaimana konsep Negara secara teoritis. Banyak kajian dalam ilmu Negara, 

dimana susunan, bentuk Negara, dan bentuk pemerintahan sangat beragam. 

Namun seringkali ditemui semuannya itu terutama antara bentuk Negara 

dengan bentuk pemerintahan dicampuradukkan sehingga kadang membuat 

kerancuan pengertian.  

Sebagai contoh hal tersebut dapat dilihat  dalam rumusan Pasal 1 ayat 

(1) UUD 1945 yang menyebutkan : “Indonesia ialah Negara Kesatuan yang 

berbentuk Republik”. Dari kalimat  ini menekankan bahwa begitu pentingnya 

konsepsi Negara Kesatuan sebagai definisi hakiki Negara Indonesia (hakikat 

Negara Indonesia). Bentuk dari Negara Indonesia itu adalah Republik. Jadi 

jelas disini konsep bentuk Negara adalah Republik yang merupakan pilihan 

lain dari Kerajaan (Monarki) yang telah di tolak oleh anggota BPUPKI.24

 

                                                 
24 Risalah Sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dan Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, secretariat Negara, Jakarta. 
Baca dalam Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme, Jakarta : Konstitusi press , 
2006, Hal. 257 

26
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Kelemahan rumusan diatas terkait dengan pengertian bentuk Negara 

yang tidak dibedakan dari pengertian bentuk pemerintahan. Padahal , kedua 

konsep ini sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Karena yang dibicarakan 

adalah bentuk Negara berarti bentuk organ atau organisasi Negara itu sebagai 

keseluruhan. Jika yang dibahas bukan bentuk organnya melainkan bentuk 

penyelenggaraan kekuasaan  maka yang lebih tepat dipakai adalah istilah 

bentuk pemerintahan. Berbeda pula dengan istilah sistem pemerintahan yang 

menyangkut pilihan antara sistem presidential, sistem parlementer atau sistem 

campuran. Perbedaannya, pertama bahwa istilah pemerintahan dalam konsepsi 

bentuk pemerintahan bersifat statis yakni berkenaan dengan bentuknya 

(vormen), sedangkan dalam sistem pemerintahan aspek pemerintahan yang 

dibahas bersifat dinamis. Kedua, dalam konsepsi bentuk pemerintahan , kata 

pemerintahan lebih luas pengertiannnya karena mencakup keseluruhan cabang 

kekuasaan. Sedangkan dalam sistem pemerintahan hanya terbatas pada cabang 

eksekutif saja.25

Sebenarnya perbincangan  mengenai bentuk Negara (staat vormen) 

terkait dengan pilihan-pilihan antara (a) bentuk Negara Kesatuan (unitary 

state, eenheidsstaat), (b) bentuk Negara Serikat (Federal, bonds-staat), atau 

(c) bentuk Konfederasi (confederation, staten-bond). Sedangkan perbincangan 

mengenai bentuk pemerintahan (regerings-vormen) berkaitan dengan pilihan 

antara (a) bentuk Kerajaan (Monarki), atau (b) bentuk Republik. Sementara 

dalam sistem pemerintahan (regering sytem) terkait pilihan-pilihan antara (a) 

 
25 Baca Jimly Asshiddiqie, Konstitus…, ibid, Hal. 258 
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sistem pemerintahan presidensiil, (b) sistem pemerintahan parlementer, (c) 

sistem pemerintahan campuran, yaitu quasi preidensiil seperti di Indonesia 

(dibawah UUD 1945 yang asli) atau quasi parlementer seperti prancis yang 

dikenal dengan istilah hybrid system, dan (d) sistem pemerintahan collegial 

seperti swiss.26

Istilah bentuk Negara ditujukan pada Monarki dan Republik, serta 

istilah susunan Negara ditujukan pada Kesatuan dan Federasi. Bentuk Negara 

dalam ajaran Jelinek27 mengetengahkan dasar untuk menentukan bentuk suatu 

Negara dengan memakai ukuran (kriteria) bagaimana cara kehendak Negara 

itu dinyatakan. Kalau kehendak Negara itu ditentukan oleh satu orang, maka 

berbentuk Monarki, sedangkan jika kehendak Negara ditentukan oleh banyak 

orang, maka berbentuk Republik. Ajaran Jelinek ini mendapat kritik dari Leon 

Duguit. Menurut Duguit,28 kriteria yang paling tepat dalam menentukan 

bentuk Negara adalah harus dilihat bagaimana caranya kepala Negara itu 

diangkat. Kalau kepala Negara diangkat berdasarkan hak waris (turun-

temurun), maka berbentuk Monarki, sedangkan kalau kepala Negara diangkat 

melalui pemilu, maka berbentuk Republik. 

Plato dan dan Aristoteles dengan teori revolusinya29 melahirkan 

gagasan yang diwujudkan dalam “teori kuantitas dan teoi kualitas. Dalam 

 
26 Baca Jimly Asshiddiqie, Konstitusi…, ibid, Hal. 259 
27 George Jelinek, Algeimene Staatslehre, Berlin : 1914, Hal. 665. dalam Agussalim Andi 
Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum, Bogor : GHal.ia Indonesia, 2007  Hal. 
62-63  
28 Leon Duguit, Traite de Droit Constitusional, Paris : 1923, Hal. 607 dalam Agussalim Andi 
Gadjong, Pemerintahan...,ibid,  Hal. 63l  
29 Kranenburg, Algemeine…,op. cit, Hal. 80.  Baca dalam Agussalim Andi Gadjong, 
Pemerintahan…, ibid 



 
29

 

                                                

gagasan ini, menentukan bentuk Negara harus didasarkan pada jumlah orang 

yang mpemerintah, seperti Monarki yang merosot ke bentuk tirani, aristokrasi 

merosot ke bentuk oligarki, dan demokrasi merosot ke bentuk okhlorasi. 

Ajaran Aristoteles ini juga dianut Polybios, dengan teori siklus polybios. 

Menurutnya bentuk Negara adalah Monarki, aristokrasi, oligarki, demokrasi 

dan tirani. 

Sementara, Machiaveli30 dalam gagasannya mengemukakan Negara 

dalam dua bentuk yaitu Republik dan Monarki. Kranenburg sebagai salah satu 

pelopor teori modern, sependapat dengan teori Leon Duguit dan Otto 

Kolreulter. Menurutnya bentuk Negara ada 2 yaitu Negara Kesatuan dan 

Negara Federasi.31 Sementara Kelsen sebagai penganut ajaran positivisme 

memberikan klarifikasi bentuk Negara menurut kriteria yang ditetapkannya 

sendiri antara lain Negara heteronom, otonom, totaliter, atau etatistis dan 

liberal. Mac Iver32 memberikan sistem klarifikasi Negara dalam dua hal, yaitu 

a tri partie classification of state dan a bi partie classification of state. Lain 

lagi Deverger,33 yang memberikan klasifikasi Negara dalam bentuk otokrasi 

dan doktrin otoriter, dan Negara demokrasi dengan doktrin liberalisme, serta 

Negara oligarki dengan doktrin campuran antara otokrasi dan liberalisme. 

 
30 Utrecht dan Moh. Saleh Jindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta : Ikhtiar Baru, 
1983, Hal. 73. dalam Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan…, ibid 
31 Utrecht dan Moh. Saleh Jindang, Pengantar…, ibid, Hal. 72. dalam Agussalim Andi Gadjong, 
Pemerintahan…, ibid 
32 R.M. Mac Iver, The Web Of Government, New York: Mac Millan, 1951, Hal. 147. dalam 
Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan…, ibid 
33 Suwirjadi, Teori dan prakti tata Negara, Jakarta: pustaka rakyat, 1961, Hal. 5-9. dalam 
Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan…, ibid 



 
30

 

                                                

Sedangkan Laski,34 meletakkan fokus gagasan dengan berdasarkan kriteria 

yang dikedepankan dalam membagi dua bentuk Negara. pertama bila rakyat 

dapat atau mempunyai kewenangan ikut campur dalam pembuatan undang-

undang, maka Negara tersebut disebut Negara demokrasi. Kedua, bila rakyat 

tidak dapat atau tidak mempunyai kewenangan ikut campur dalam pembuatan 

undang-undang maka Negara tersebut disebut Negara otokrasi. 

Jhon AR. Marriot menyamakan istilah bentuk Negara dengan susunan 

Negara dengan memberikan klasifikasi Negara berdasarkan susunan 

pemerintahannya, yang bisa melahirkan bentuk Negara Kesatuan dan bisa 

melahirkan bentuk Negara Federasi. Sri Soemantri, dalam pandangannya 

memakai istilah bentuk Negara yaitu Negara Serikat serta Negara Kesatuan 

dan persatuan.35

Sementara penentuan mengenai susunan Negara Jelinek memberikan 

istilah “staatverbindungen” untuk istilah Negara Kesatuan, Federal dan 

konFederal. Untuk membedakan ketiga susunan Negara tersebut dapat dilihat 

pada letak kedaulatan, wewenang kepada, dan wewenang membuat undang-

undang. Dari sisi lain, Wheare36 melihat susunan Negara dari sisi kekuasaan 

yang ada pada masing-masing pihak. 

Pandangan pakar diatas jelas memperlihatkan persamaan yang 

mendasar, walaupun dalam penekanan yang bersifat teknik terkadang 

membedakan dalam melihat bentuk Negara, susunan Negara, susunan 
 

34 Harold J. laski, pengantar Ilmu politik, Jakarta: pembangunan, 1959, Hal. 69. dalam Agussalim 
Andi Gadjong, Pemerintahan…, ibid, Hal.64 
35 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan…, ibid 
36 K.C. Wheare, Federal Government, london: london univ. Press, 1956, Hal. 27. dalam Agussalim 
Andi Gadjong, Pemerintahan…, ibid 



 
31

 

                                                

pemerintahan, dan bentuk pemerintahan. Semua pakar mendasarkan gagasan 

dalam aspek pendirian suatu Negara harus menyentuh siapa yang 

mpemerintah dan bagaimana cara pemilihannya. Seberapa banyak orang yang 

mpemerintah dan bagaimana proses pembagianya. Siapa yang memilki 

kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dalam Negara dan bagaimana 

melaksanakan kekuasaan atau kedaulatan serta kekuasan apa saja yang harus 

ada dan bagaimana metode pembagian kekuasaan tersebut.37

Teori-teori bentuk Negara yang dikembangkan para ahli dan 

berkembang di zaman modern bermuara pada dua paham yang mendasar. 

Pertama, paham yang menggabungkan bentuk Negara dengan bentuk 

pemerintahan.38 Paham ini menganggap bahwa bentuk Negara dengan bentuk 

pemerintahan, yang dibagi dalam tiga macam , yaitu (1) bentuk pemerintahan 

dimana terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif; (2) bentuk 

pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif, 

dan yudikatif; (3) bentuk pemerintahan dimana terdapat pegaruh dan 

pegawasan langsung dari rakyat terhadap badan legislatif. Kedua, paham yang 

membahas bentuk Negara atas golongan demokrasi dan diktator.39 Paham ini 

membahas bentuk Negara atas golongan demokrasi dan diktator. Paham ini 

juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi Konstitusional 

(liberal) dan demokrasi rakyat. 

 
37 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan…, ibid 
38 Bouger, masalah-masalah demokrasi, Jakarta: yayasan pembangunan, 1952, Hal. 32-33 
39 Henry B, Mayo, an introduction to democratie theory, new york: oxford University press, 196 
Hal. 218 dalam Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan…, op.cit 
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Dari teori-teori tersebut kemudian berkembang di zaman modern ini, 

yaitu bentuk Negara Kesatuan (unitarisme) dan Negara Serikat (Federalisme) 

yang dapat berbentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. 

Negara kesatauan adalah Negara yang tidak tersusun dari beberapa 

Negara, melainkan hanya terdiri atas satu Negara, seehingga tidak ada Negara 

di dalam Negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu 

pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta 

wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan 

kebjakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat 

maupun di daerah-daerah.40 Berbeda dengan Negara Federasi, lebih lanjut 

Soehino menjelaskan, Negara Federasi adalah Negara yang bersusunan jamak, 

maksudnya Negara ini tersusun dari beberapa Negara yang semula telah 

berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai 

Undang-Undang Dasar sendiri . tetapi kemudian karena sesuatu kepentingan , 

entah kepentingan politik, ekonomi atau kepentingan lainnya , Negara-Negara 

tesebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja sama 

yang efektif. Namun disamping itu, Negara-Negara saling meggabungkan diri 

tersebut kemudia disebut Negara Bagian, masih ingin mepunyai urusan-urusan 

pemerintahan yang berwenang dan dapat diatur dan di urus sendiri, di samping 

urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan di urus bersama-sama oleh 

ikatan kerja samanya tersebut.41 Jadi disini Negara Kesatuan adalah Negara 

 
40 Baca Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 2000  Hal.224 
41 Ibid, Hal. 226 
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apabila kekuasaan tidak terbagi dan Negara Serikat apabila kekuasaan di bagi 

antar Pemerintah Federal dengan Negara Bagian. 

Bentuk Negara sesunguhnya berkaitan dengan kekuasaan tertinggi 

pada suatu Negara yaiu kedaulatan. Dalam Negara, kedaulatan merupakan 

esensi terpenting dalam menjalankan Negara dan pemerintahan. Teori 

kedaulatan yang terkenal sampai sekarang , antara lain teori kedaulatan Tuhan 

yaitu teori yang menganggap kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan 

(dikembangkan oleh Agustinus dan Thomas aquinas), teori kedaulatan rakyat 

yaitu kekuasaan berasal dari rakyat (dikembangkan oleh Johannes Althusius, 

montesque, dan Jhon Locke), teori kedaulatan Negara yaitu teori kedaulatan 

tertinggi ada pada pemimpin Negara yang melekat sejak Negara itu ada 

(dikembangkan oleh Paul Laband dan George Jelinek), dan teori kedaulaan 

Hukum yaitu teori kedaulatan dimana kekuasaan dijalankan oleh pemimpin 

Negara berdasarkan atas hukum dan yang berdaulat adalah hukum 

(dikembangkan oleh Hugo De Groot, Krabbe, dan Immanuel Kant).42

 

B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah 

1. Perkembangan Pemerintahan Lokal (Local Government)  

Konsep Pemerintahan Daerah sebenarnya sudah sangat tua, 

berbagai literatur yang ada dapat diketahui bahwa sistem 

Pemerintahan Daerah masa kini pada dasarnya merupakan kombinasi 

dari berbagai macam tradisi dan teknik penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang dalam perkembangannya telah dipengaruhi oleh faktor 
 

42 Ibid. Hal. 152-170 
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sejarah, politik, ekonomi, dan sosial. Sungguhpun demikian, terdapat 

tradisi-tradisi yang dikategorikan sebagai pembawaan awal yang 

senantiasa memberi warna tersendiri pada jenis-jenis pemerintah 

daerah. Negara-Negara yang diketahui memiliki karakter awal dalam 

Pemerintahan Daerahnya adalah perancis, inggris, rusia, dan amerika 

Serikat.43

Secara histories , asal-usul kata pemerintah daerah berasal dari 

bahasa yunani dan latin kuno seperti koinotes (komunitas) dan demos 

(rakyat atau distrik), commune (dari bahasa perancis) yaitu suatu 

komunitas swakelola dari sekelompok penduduk suatu wilayah . ide 

dasar tentang commune adalah suatu pengelompokan alamiah dari 

penduduk yang tinggal pada suatu wilayah tertentu dengan kehidupan 

kolektif yang dekat dan memiliki minat dan perhatian yang 

bermacam-macam.44

Pemerintahan local/daerah yang kita kenal sekarang berasal 

dari perkembangan praktik pemerintahan di eropa pada abad ke 11 

dan 12 pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah ditingkat dasar 

yang secara alamiyah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada 

awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas 

swakelola di sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut 

 
43 Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999 
44 DR.J.Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002 
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diberi nama municipal (kota), couty (kabupaten), commune/gemente 

(desa).45

2. Konsep Dasar Otonomi Daerah  

Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik 

(pendapat Koesoemahatmadja, dan Miftah Thoha)46. Dari berbagai 

pengertian mengenai istilah ini, pada intinya apa yang dapat 

disimpulkan bahwa otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan 

dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan 

dianggap otonom jika sesuatu itu dapat menentukan dirinya sendiri, 

membuat hukum  sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan 

berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri. 

Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini, adalah bahwa 

dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, suatu daerah dianggap 

otonom kalau memiliki kewenangan (authority) atau kekuasaan  

(power) dalam penyelenggaran pemerintahan terutama untuk 

menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri. 

Pada masa abad pertengahan kekuasaan raja didasarkan atas 

kekuasaan Tuhan yang bersandar pada teori kedaulatan Tuhan dimana 

teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi yang memiliki adalah 

Tuhan. Pemegang dari kekuasaan ini di dunia adalah raja dan paus. 

Menurut ajaran Marsilius raja adalah wakil dari Tuhan untuk 

melaksanakan dan memegang kedaulatan di dunia. Sehingga raja 

 
45 Hanif Nurcholis, Teori …., op.cit 
46 DRH Koesoemahatmadja. Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia 
Jakarta: Bina Cipta, 1979  Baca juga dalam Miftah Thoha, “Menejemen Pembangunan Daerah 
Tingkat II” dalam Prisma, No. 12, 1985. 
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merasa dapat berbuat apa saja karena perbuatannya merupakan 

kehendak Tuhan. Raja tidak merasa bertanggung jawab pada siapapun 

kecuali pada Tuhan, dan kemudian muncul gagasan kedaulatan 

Negara. Namun dari gagasan itu akhirnya timbul kekuasaan yang 

sewenang-wenang dengan dalil dan idealime yang bersandar pada 

paham-paham tersebut. Dari hal tersebut muncul perlawanan dari 

kaum monarkomaken dengan Johannes Althusius sebagai pelopornya. 

Dalam ajarannya Althusius tidak lagi mendasarkan kekuasan raja itu 

atas kehendak Tuhan, tetapi atas kekuasaan rakyat. Dimana rakyat 

menyerahkan kekuasaan kepada raja dalam suatu perjanjian yang 

disebut perjanjian penundukan. 47

Di era sekarang, konsep kedaulatan rakyat ini mendapatkan 

tempat yang utama. Isu yag muncul adalah isu mengenai pembatasan 

kekuasaan Negara. Pada prinsipnya Negara tetap diselenggarakan oleh 

orang-orang tertentu, namun orang-orang tersebut harus mendapat 

legitimasi dan kontrol dari rakyatnya. Oleh karena itu, pemikiran-

pemikiran yang sebelumnya hanya berbentuk teori-teori dan konsep-

konsep umum, berkembang pada pemikiran-pemikiran yang mulai 

menggali persoalan-persoalan pelembagaan. Berkaitan dengan konsep 

Pemerintahan Lokal dalam hal ini otonomi daerah, ajaran kedaulatan 

rakyat mempunyai pengaruh yang besar. Dimana pada dasarnya 

dengan adanya otonomi daerah ada semacam pembagian kekuasaan 

dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini 

 
47 Soehino, Ilmu…., Op. cit. Hal. 159-160 



 
37

 

                                                

tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Sehingga ada semacam 

pegeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. 

Dengan demikian dengan terselenggaranya otonomi daerah 

adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi 

rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat 

terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan 

local” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya 

sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah. Aspek pembatasan 

kekuasaan pun akan berjalan dengan maksimal sehingga tidak terjadi 

kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat.  

Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka 

demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip 

pemisahan kekuasaan (Separation of Power). Teori yang paling 

populer mengenai soal ini adalah gagasan pemisahan kekuasaan 

Negara (Separation of Power) yang dikembangkan oleh seorang 

sarjana Perancis bernama Montesquieu. Menurutnya, kekuasaan 

Negara haruslah dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi legislatif, 

eksekutif dan judikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan 

peran lembaga parlemen atau ‘legislature’, fungsi eksekutif dikaitkan 

dengan peran pemerintah dan fungsi judikatif dengan lembaga 

peradilan. 48

Lebih lanjut lagi sebenarnya otonomi daerah jika dikaitkan 

dengan teori Montesque tersebut merupakan mekanisme untuk 

mengatur kekuasaan Negara yang dibagikan secara vertical dalam 
 

48 Baca makalah Jimly Asshiddiqie, Otonomi…, op.cit 
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hubungan ‘atas-bawah’. Sebagai mana diketahui dalam berbagai 

literature bahwa pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu 

sama-sama merupakan konsep mengenai pemisahan kekuasaan 

(Separation of Power) yang, secara akademis, dapat dibedakan antara 

pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep 

pemisahan kekuasaan (separation of power) itu juga mencakup 

pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah 

‘division of power’ (‘distribution of power’). Pemisahan kekuasaan 

merupakan konsep hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, 

sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara 

horizontal, kekuasaan Negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang 

kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga Negara 

tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan judikatif. Sedangkan dalam 

konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau division of 

power) kekuasaan Negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan 

‘atas-bawah’49

Pemerintahan local/daerah yang kita kenal sekarang berasal 

dari perkembangan praktik pemerintahan di eropa pada abad ke 11 

dan 12 pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah ditingkat dasar 

yang secara alamiyah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada 

awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas 

swakelola di sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut 

 
49 Baca makalah Jimly Asshiddiqie, Otonomi…, op.cit 
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diberi nama municipal (kota), couty (kabupaten), commune/gemente 

(desa).50

Konsep Local Government berasal dari barat untuk itu, konsep 

ini harus dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. 

Bhenyamin Hoessein menjelaskan bahwa Local Government dapat 

mengandung tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan local. Kedua, 

pemerintahan local yang dilakukan oleh pemerintahan local. Ketiga 

berarti, daerah otonom.51

Local Government dalam arti yang pertama menunjuk pada 

lembaga/organnya. Maksudnya Local Government adalah 

organ/badan/organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang 

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. Dalam arti ini 

istilah Local Government sering di pertukarkan dengan istilah local 

authority (UN:1961). Baik Local Government maupun local authority, 

keduanya menunjuk pada council dan major (dewan dan kepala 

daerah) yang rekrutmen pejabatnya atas dasar pemilihan. Dalam 

konteks Indonesia Local Government merujuk pada kepala daerah dan 

DPRD yang masing-masing pengisiannya dilakukan dengan cara 

dipilih , bukan ditunjuk.52

Local Government dalam arti kedua menunjuk pada fungsi 

kegiatannya. Dalam arti ini Local Government sama dengan 

Pemerintahan Daerah. Dalam konteks Indonesia pemerintah daerah 

 
50 Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Jakarta: grasindo, 
2007 
51 ibid  
52 ibid.  
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dibedakan dengan istilah Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah 

adalah badan atau organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, 

sedangkan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk aktifnya. Dengan 

kata lain, Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan  oleh 

pemerintah daerah.53

Local Government dalam pengertian organ maupun fungsi 

tidak sama dengan pemerintah pusat yang mencakup fungsi legislatif, 

eksekutif, dan judikatif. Pada Local Government hampir tidak  

terdapat  cabang  dan fungsi judikatif (Antoft dan Novakck:1998). Hal 

ini terkait dengan materi pelimpahan yang diterima oleh pemerintahan 

local. Materi pelimpahan wewenang kepada pemerintah local 

hanyalah kewenangan pemerintahan. Kewenangan legislasi dan 

judikasi  tidak diserahkan kepada pemerintah local. Kewenangan 

legislasi tetap dipegang oleh badan legislatif (MPR, DPR, dan BPD) 

di pusat sedangakan kewenangan judikasi tetap dipegang oleh badan 

peradilan (mahkamah agun, pengadilan tinggi, peradilan negeri, dan 

lain-lain). Kalau toh di daerah terdapat badan peradilan seperti 

pengadilan tinggi di propinsi dan pengadilan negeri di kabupaten/ kota 

masing-masing bukan merupakan bagian dari pemerintah local. 

Badan-badan peradilan tersebut adalah badan badan yang independent 

dan otonom di bawah badan peradilan pusat.54

Istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada 

Local Government. Istilah yang lazim digunakan pada Local 

 
53 ibid 
54 ibid 
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Government adalah fungsi pembentukan kebijakan (policy making 

function) dan fungsi pelaksana kebijakan (policy executing function). 

Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih 

melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksana kebijakan dilakukan oleh 

pejabat yang diangkat/birokrat local (Bhenyamin Hoesein, 2001:10).55

Local Government dalam pengertian ketiga yaitu sebagai 

daerah otonom dapat di simak dalam definisi yang diberikan the 

united nations of public administration  yaitu subdivisi politik 

nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai 

control atas urusan-urusan local, termasuk kekuasaan untuk 

memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu. Badan 

pemerintah ini secara keseluruhan dipilih atau ditunjuk secara local 

(UN:1961).56

Dalam pengertian ini Local Government memiliki otonomi 

(local, dalam arti self government). Yaitu mempunyai kewenangan 

mengatur (rules making = regeling) dan mengurus (rules 

application=bestuur) kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri.  Dalam istilah administrasi public masing-masing 

wewenang tersebut lazim disebut wewenang membentuk kebijakan 

(policy making) dan wewenang melaksanakan kebijkan (policy 

executing) (Bhenyamin Hoesein, 202) mengatur merupakan perbuatan 

menciptakan norma hukum yang berlaku umum. Dalam konteks 

otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam peraturan daerah dan 

 
55 Ibid 
56 ibid 
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keputusan kepala daerah yang bersifat pengaturan. Sedangkan 

mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang 

berlaku umum pada situasi konkrit dan individual (beschikking) atau 

perbuatan material berupa pelayanan dan pembangunan obyek tertentu 

(Bhenyamin Hoesein, 2002).57

Harris menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah (local self 

government) adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-

badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui 

supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, 

diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggung jawab tanpa 

dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.58

De Guznon dan taples (dalam Tjahja Supriatna; 1993) 

menyebutkan unsur-unsur Pemerintahan Daerah yaitu :59

a. Pemerintahan Daerah adalah subdivisi politik dari kedaulatan 

bangsa dan Negara; 

b. Pemerintahan Daerah diatur oleh hukum; 

c. Pemerintahan Daerah mempunyai badan pemerintahan yang 

dipilih oleh penduduk setempat; 

d. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan  

peraturan perundangan; 

e. Pemerintahan Daerah memberikan pelayanan dalam wilayah 

jurisdiksinya. 

 
57 ibid 
58 ibid 
59 ibid 
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Dengan merujuk pada uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa otonomi daerah berhubungan dengan Pemerintahan Daerah 

otonom (Self Local Government). Pemerintahan Daerah otonom 

adalah Pemerintahan Daerah  yang badan pemerintahannya dipilih 

penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan 

tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional.60

Oleh karena itu, hubungan pemerintah daerah satu dengan 

pemerintah daerah lainnya tidak bersifat hierarkis tapi sebagai sesama 

badan publik. Demikian pula hubungan antara pemerintah daerah 

dengan pemerintah pusat: hubungan sesama organisasi public. Akan 

tetapi harus diingat bahwa sekalipun hubungan antara pemerintah 

daerah dengan pemerintah pusat merupakan hubungan antar 

organisasi, namun keberadaannya merupakan subordinat dan 

dependent terhadap pemerintah pusat (Bhenyamin Hoesein, 2001).61

3. Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah  

Berbicara landasan asas pelaksanaan Pemerintahan Daerah, 

akan dijumpai tiga asas pokok yag selama ini sering digunakan banyak 

Negara yakni asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas 

pembantuan (medebewind).  

Pada permulaan perkembangannya, kekuasaan penguasa pada 

umumnya bersifat absolute, dan masih dilaksanakan asas sentralisasi 

yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan 

 
60 ibid 
61 ibid 
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itu milik Pemerintahan Pusat. serta asas konsentrasi yang menghendaki 

bahwa segala urusan pemerintahan itu dilaksanakan sendiri oleh 

Pemerintahan Pusat, baik ysng ada di pusat dan yang ada di daerah. 62

Sementra itu setelah Negara-Negara di dunia mengalami 

perkembangan yang sedemikian pesat, wilayah Negara menjadi luas, 

urusan pemerintahannya semakin kompleks, serta warga Negaranya 

menjadi semakin banyak dan heterogen, maka beberapa Negara telah 

dilaksanakan asas dekonsentrasi dalam rangka penyelnggaraan 

pemerintahan di daerah, yaitu pelimpahan wewenang dari 

Pemerintahan Pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah, untuk 

melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan Pusat yang ada di daerah.63

Dalam perkembangannya sampai dewasa ini pelaksanaan asas 

dekonsentrasi tersebut melahirkan pembagian wilayah Negara dalam 

wilayah-wilayah administrasi beserta pemerintahan wilayahnya.64

Lebih lanjut disamping telah dilaksanakan asas dekonsentrasi 

juga telah dilaksanakan asas desentralisasi , yaitu penyerahan urusan 

pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat 

atasnya kepada daerah otonom menjadi urusan rumahtangganya. Dari 

desentralisasi inilah melahirkan dan di bentuklah daerah otonom. 

Dalam daerah otonom cirri pokoknya ialah dibentuknya badan 

perwakilan rakyat yang representative, yang dapat pula di sebut 

 
62 Soehino, Ilmu Negara....op.cit  Hal. 224 
63 Ibid, Hal. 225 
64 Ibid  
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parlemen, atau dewan perwakilan rakyat, atau bundesrat.65 Atau dalam 

pelaksananya dapat pula dibuat kombinasi : 

a. Konsentrasi dan sentralisasi 

b. Dekonsentrasi dan sentralisasi 

c. Dekonsentrasi dan desentralisasi; bahkan kombinasi ini masih 

dapat ditamabah dengan asas tgas pembantuan , sehingga 

kombinasinnya menjadi 

d. Dekonsentrasi, desenrtalisasi dan tugas pembantuan (medebewind) 

Di dalam Negara Kesatuan umum dipahami kekuasaan Negara 

terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah, 

namun dalam implementasinya dalam Negara Kesatuan bisa berbentuk 

sentralisasi, yang segala kebijaksanaannya dilakukan secara terpusat 

atau desentralsasi yang segala kebijaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan dilakukan secara terpencar.66

Berikut Asas pokok yang telah berkembang di dalam Negara 

dewasa ini: 

a. Asas Desentralisasi 

Pemaknaan asas desentralisasi mejadi perdebatan di 

kalangan para pakar, dari pemaknaan para pakar tersebut Agus 

Salim Andi Gadjong67 mengklasifikasikan desentralisasi sebagai 

berikut:  

 
65 Ibid Hal. 225-226 
66 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan…, op.cit, Hal. 77-78 
67 Ibid Hal. 79 
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1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan 

kekuasaan dari pusat ke daerah 

2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan 

kewenangan  

3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, 

dan pemberian kekuasan dan kewenangan  

4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan 

pembentukan daerah pemerintahan 

Menurut R.G .Kartasapoetra68  desentralisasi diartikan 

sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah 

menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk 

mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai 

pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah. Sama halnya yang di ungkapkan Hazairin dalam The Liang 

Gie69 yang mengartikan desentralisasi sebagai suatu cara 

pemerintahan dalam mana sebagian kekuasaan mengatur dan 

mengurus dari Pemerintahan Pusat diserahkan kepada kekuasaan-

kekuasan bawahan sehingga sehingga daerah mempunyai 

pemerintahan sendiri. Tak jauh  berbeda E. Koswara70 menyatakan 

desentralisasi adalah sebagai proses penyerahan urusan-urusan 
 

68 R.G Kartasapoetra, Sistematka Hukum Tata Negara, Jakarta: Bina Aksara, 1987 Hal. 87 & 98 
69 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indaonesi, 
Yogyakarta: Liberty, 1967, Hal. 109 
70 E. Koswara, Otonomi Daerah: untuk demokrasi dan kemandirian rakyat, Jakarta: yayasan  
PARIBA, 2001, Hal. 17 
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pemerintahan yang semula termasuk wewenang pemerintah pusat 

kepada badan atau lembaga Pemerintahan Daerah agar menjadi 

urusan rumahtangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada 

dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara itu De 

Ruiter dalam Ateng Syafrudin71 menyatakan bahwa penyerahan 

kekuasaan atau wewenang kekuasaan itu terjadi bukan dari 

pemerintah pusat saja , tetapi dari badan yang lebih tinggi kepada 

badan yang lebih rendah.. dalam arti ketata Negaraan, yang 

dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan dari 

pemerintahan atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi 

urusan rumah tangganya. 

Berbeda dengan pandangan pakar lain seperti logemen72 

yang menggunakan istilah pelimpahan, desentralisasi diartikan 

sebagai pelimpahan kekuasaan dari penguasa Negara kepada 

persekutuan-persekutuan yang berpemerintahan sendiri. 

Berbicara macam desentralisasi banyak pakar yang 

membagi desentralisasi menjadi beberapa jenis. Logemen73 

memasukkan dekonsentrasi ke dalam desentralisasi sehingga 

penngertian desentralisasi menjadi luas. Logemen membagi 

desentralisasi menjadi dua macam yakni pertama dekonsentrasi 

atau desentralisasi jabatan (ambelitjke decentralisatie) yaitu 

pelimpahan kekuasaan dari tingkatan lebih atas kepada 
 

71 Ateng Syafrudin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bandung::BinaCipta, 1985, op.cit Hal.4 
72 The Liang Gie, Pertumbuhan…, op.cit. Hal. 10 
73 Baca dalam Hanif Nurcholis, Teori…., op.cit  Hal. 4 



 
48

 

                                                

bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan. Kedua desentralisasi ketataNegaraan 

(staatkundige decentralisatie) yaitu pelimpahan kekuasaan 

perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di 

dalam lingkungannya, dari desentralisasi ini dapat dibagi dalam 

dua macam yakni desentralisasi teritorial  dan desentralisasi 

fungsional.  Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) 

dan batas pengaturan termaksud adalah daerah; sedangkan 

desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk 

mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturan 

termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri. 

Sementara pakar lain yaitu AH. Manson74 membagi 

desentralisasi menjadi dua yaitu desentralsiasi politik dan 

desentralisasi administratif/birokrasi. Desentralisasi politik disebut 

juga devolusi sedangkan desentralisasi administrative disebut juga 

dengan dekonsentrasi. 

Menurut Koesoematmaja75 Desentralisasi ketataNegaraan 

atau politik itu adalah merupakan  pelimpahan kekuasaan 

perundangan dan pemerintah kepada daerah-daerah otonom di 

dalam lingkungannya dengan mempergunakan saluran-saluran 

 
74 Hanif Nurcholis, Teori…., op.cit   Hal. 5 
75 RDH. Koesoemaatmadja, Pengantar ….,op.cit., Hal. 14 
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tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan dengan 

batas wilayah daerah masing-masing. 

Keberadaan Pembagian kekuasaan atau kewenangan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah-daerah sangat di 

butuhkan Untuk menjembatani Deferensiasi masalah yang begitu 

kompleks di daerah karena tidak mungkin permasalahan yang 

begitu kompleks diurus (ditangani) semua oleh pemerintahan di 

pusat. Seperti halnya yang telah di jelaskan Mohammad Hatta 

bahwa banyaknya masalah mengenai  pelaksanaan pemerintahan  

di daerah, tentunya semuanya tidak dapat diurus pemerintah pusat, 

maka harus dilakukan pembagian kekuasaan (tugas) antara 

pemerintah daerah yang mengurus kepentingan di daerah-daerah, 

dan kepentingan daerah  yang lebih luas dan Negara seluruhnya 

diurus  oleh pemerintahan lingkungannya lebih luas dan oleh 

pemerintah pusat. Hatta menyatakan bahwa sentralisasi akan 

memperkuat sistem birokrasi dan  dan melemahkan, jika tidak 

melenyapkan control rakyat atas pemerintah dan DPR. Masalah 

sulit adalah bagaimana membagi tugas (kekuasaan antara pusat 

dengan daerah). 

Desentralisasi mengandung segi positif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, 
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sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi 

pemerintahan, desentralisasi menunjukkan76: 

1) Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi 

berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;  

2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih 

efektif  

3) dan lebih efisien;  

4) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;  

5) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap 

moral  yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan 

lebih produktif.   

Dalam aspek hubungaanya dengan demokrasi, Yamin77 

meletakkan desentralisasi sebagai syarat demokrasi karena 

Konstitusi disusun dalam kerangka Negara Kesatuan harus 

tercermin kepentingan daerah, melalui aturan pembagian 

kekuasaan antara badan-badan pusat dan badan-badan daerah 

secara adil dan bijaksana sehingga daerah memelihara 

kepentingannya dalam kerangka Negara Kesatuan. Susunan yang 

demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintahan di 

tingkat pusat dan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Di 

 
76 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH FH-UII.  2001 Hal. 174 
77 Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia (Cet. IV), Jakarta : Djambatan, 1960, 

Hal. 168 
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sinilah diketengahkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang 

dapat membendung arus sentralisasi. 

Bayu78 berpandangan bahwa desentralisasi merupakan 

perwujudan asas demokrasi dalam pemerintahan Negara. Rakyat 

secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta dalam 

penyelenggaran pemerintah di daerahnya. Desentralisasi dibedakan 

menjadi desentralisasi teritorial (teritoriale decentralisatie), yang 

merupakan penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus 

rumah tanggany sendiri dalam batas pengaturan daerahnya dan 

desentralisasi fungsional (functionale decentralisatie), yang 

merupakan pelimpahan kekuasaan untuk mengurus dan mengatur 

fungsi tertentu dalam batas pengaturan jenis fungsinya. 

Dari beberapa pandangan pakar di atas, dengan jelas 

menafsirkan bahwa dimensi makna  desentralisasi melahirkan sisi 

penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian 

kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan 

di Negara Kesatuan. Penyerahan, pendelegasian dan pembagian 

kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, 

yang didahului pembagian daerah pemerintahan dalam bingkai 

daerah otonom. 

 
78 Bayu., Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisis, Jilid 1. 

Jakarta : Dewaruci Press. 
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Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi bersifat hak 

dalam menciptakan peraturan-peraturan dan keputusan 

penyelenggaraan lainnya dalam batas-batas urusan yang telah 

diserahkan kepada badan-badan otonom itu. Jadi, pendelegasian 

wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-

lembaga di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah, 

sementara pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara 

petugas perorangan pusat di daerah. 

b. Asas Dekonsentrasi  

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 

pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah 

dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara 

Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat 

memberikan  perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi 

kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan 

keputusan79. Sebab terjadinya penyerahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat atau aparatnya untuk 

melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka 

menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah, sebab 

pejabat-pejabat atau aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat 

di daerah yang bersangkutan. 80

 
79 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati,..op.cit 
80 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati,… op.cit 
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Dekonsentrasi merupakan salah satu jenis desentralisasi, 

dekonsentrasi sudah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak 

selalu berarti dekonsentrasi. Stronk81 berpendapat bahwa 

dekonsentrasi merupakan perintah kepada para  pejabat pemerintah 

atau dinas-dinas yang bekerja dalam hierarchi  dengan suatu badan 

pemerintahan untuk mengindahkan tugas-tugas tertentu  dibarengi 

dengan pemberian hak mengatur dan memutuskan bebetapa hal 

tetentu dengan tanggung jawab terakhir tetap berada pada  badan 

pemerintahan sendiri. 

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat 

menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan 

keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, 

yang tidak dapat berprakarsa menciptakan  peraturan dan atau 

membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian 

dilaksanakannya sendiri pula. Pendelegasian dalam dekonstrasi 

berlangsung antara petugas perorangan pusta di Pemerintahan 

Pusat kepada petugas perorangan pusat di Pemerintahan Daerah. 

Sedangkan menurut Laica Marzuki dekonsentrasi 

merupakan ambtelijke decentralisastie atau delegative van 

bevoegdheid, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan 

Negara  di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan 

pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

 
81Lihat dalam A. Syafruddin. Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan 

Perkembangannya. Bandung: Mandar Maju. 1991., Hal. 4. 
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Pemerintahan Pusat  tidak kehilangan  kewenangannya karena 

instansi bawahan  melaksanakan tugas atas nama Pemerintahan 

Pusat. 

Jadi, dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran atau 

pemancaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di 

wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat. 

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat 

menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan 

keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan 

yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau 

membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan 

sendiri pula. 

c. Asas Medbewind (tugas pembantuan) 

Tugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan 

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang 

kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. 

Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan 

tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang 

tersusun secara vertikal. Jadi medebewind  merupakan kewajiban-

kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang 

lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal yaitu : 82  

 
82 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati,…op.cit  Hal. 13 
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1) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga 

daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.  

2) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu 

mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu 

dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan 

mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu,  

3) Yang dapat diserahi urusan medebewind  hanya daerah-

daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan 

lain yang tersusun secara vertikal. 

Walaupun sifat tugas pembantuan hanya bersifat 

“membantu” dan tidak dalam konteks hubungan “atasan-bawahan”, 

tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak 

mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul oleh atau 

berdasarkan ketentuan  hukum atau peraturan perundang-undangan. 

Pada dasarnya, tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan 

peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat 

melaksanakan peraturan perundangan-undangan, termasuk yang 

diperintah atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. 

4. Konsep Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan 

Seperti yang telah di jelaskan diatas bahwa Otonomi pada 

dasarnya adalah sebuah konsep politik. Otonomi itu selalu dikaitkan 

atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian.  
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Sesuatu akan dianggap otonom jika dia menentukan dirinya 

sendiri, membuat hukum  sendiri dengan maksud mengatur diri 

sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan 

prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini, 

adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, maka 

suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (authority) 

atau kekuasaan  (power) dalam penyelenggaran pemerintahan 

terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun 

masyarakatnya sendiri.  

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka 

otonomi di suatu Negara, bagaimanapun interaksi antara Pemerintahan 

Lokal dan pusat amat menentukan. Posisi Pemerintahan Lokal/daerah 

merupakan pihak yang seringkali membutuhkan dan memperjuangkan 

otonomi, sedangkan Pemerintahan Pusat merupakan aktor yang  selalu 

ingin tetap mempertahankan kontrol atau pengawasan terhadap 

daerah. Dalam perspektif inilah, maka bentuk Negara sebagai institusi 

amat menentukan komponen-komponennya baik dalam posisi 

Pemerintahan Lokal dan pusat. Demikian pula dengan pola interaksi 

yang ada pasti di dasarkan pada  bentuk Negara itu sendiri terkait 

dengan sistem pemerintahannya. 

Negara sebagai sebuah institusi yang terbentuk dari 

keberadaan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu teritori 

tertentu, dengan peraturan yang mereka susun dan sepakati bersama 

untuk mengatur kehidupan mereka; pada hakekatnya fungsinya adalah 
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sebagai alat untuk mengintegrasikan golongan-golongan masyarakat 

atau unit-unit pemerintahan dalam suatu kehidupan bersama.83  

Mengacu pada konsep Negara menurut perkembangan teori 

politik moderm, pada dasarnya terdapat dua bentuk Negara yang 

dikenal luas, yaitu: (1) Negara Federasi  atau Serikat dan (2) Negara 

Kesatuan atau unitaris. Disamping itu ada pula yang disebut  

Konfederasi, namun bentuk terakhir ini  ditinjau dari sudut ilmu 

politik pada hakikatnya dianggap bukanlah bentuk Negara yang 

sebenarnya. Federasi menurut sebagian ahli merupakan bentuk tengah 

atau  konfromistis antara Negara Kesatuan yang ikatannya kuat dan 

Konfederasi yang ikatannya longgar. Tetapi, berbeda dengan bentuk 

Konfederasi yang pembentukannya semata didasarkan perjanjian 

bersama  untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu, namun 

kedaulatan penuh secara internal maupun eksternal tetap merupakan 

milik Negara-Negara anggotanya; Dalam Federasi sendiri sebagai 

sebuah bentuk Negara  parexcelence, Kesatuan-Kesatuan politik 

teritorialnya yang secara harafian sering disebut Negara Bagian 

tidaklah memiliki kedaulatan sendiri-sendiri, karena kedaulatan 

tersebut secara penuh adalah terletak pada Federasi itu sendiri84. 

Catatan khusus yang penting digaris bawahi berdasarkan filosofi 

pembentukan Negara Federal itu adalah bahwa komponen-

komponennya menghendaki persatuan (union), tetapi menolak 

 
83 Miriam Budiardjo,  Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1977 Hal. 139 
84 George Jelinek dalam Riwu Kaho,.  Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: 
Bina Aksara, 1982 
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Kesatuan (unity)85. Sebagaimana Konfederasi, Federasi sebenarnya 

terbentuk karena kehendak unit-unit politik teritorial yang 

mendukungnya. Karena itu, dalam Federasi umumnya sistem yang 

diterapkan adalah desentralisasi atau pemencaran kekuasaan 

(distribution of power); dimana Negara Bagian memiliki kewenangan 

membentuk Undang-Undang Dasar sendiri dan mengatur bentuk 

organisasi pemerintahannya sendiri, dalam batas-batas Konstitusi 

Federal. Sedangkan wewenang membentuk undang-undang pusat 

untuk mengatur hal-hal tertentu termasuk penyelenggaraan 

pemerintahan, telah terperinci dalam Konstitusi Federal86.  

Adapun Negara Kesatuan yang dibentuk berdasarkan azas 

unitarisme merupakan bentuk Negara yang paling kukuh dan lebih 

ketat dibandingkan dengan bentuk Federasi maupun Konfederasi, 

karena bagian-bagiannya tidak merupakan kedaulatan (Negara-Negara 

berdaulat) atau kekuasaan asli (desentralisasi penuh)87. Kedaulatan  

Negara atas wilayah atau daerah dipegang sepenuhnya oleh satu 

pemerintah pusat. Negara Kesatuan pada umumnya sistem 

pemerintahannya dapat bersifat sentralisasi  (centralization of  power) 

dan juga dapat desentralisasi (division of power) ataupun bersifat 

konsentrasi dan dekonsentrasi. Prinsip Negara Kesatuan adalah bahwa 

pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara 

 
85 Riwu Kaho,.Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Bina Aksara. 1982 

Hal.1 
86 kutipan pendapat Prof. R. Kranenburg dalam Miriam Budiardjo,  Dasar……, op.cit  Hal. 143 
87Fahmi Amrusyi,. “Otonomi dalam Negara Kesatuan” dalam Abdurrahman (ed.).Beberapa 
Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press, 1987. Hal. 56-57 
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ialah pemerintah pusat  (central government). Kalaupun dilakukan 

pelimpahan kekuasaan, wewenang atau otonomi sedemikian rupa 

kepada pemerintah daerah  (local government), maka pelimpahan 

tersebut merupakan suatu kebulatan dengan kekuasaan tertinggi tetap 

pada pemerintah pusat88.  

Negara Kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun dari 

beberapa Negara. Melainkan hanya terdiri atas satu Negara, seehingga 

tidak ada Negara di dalam Negara. Dengan demikian dalam Negara 

Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang 

mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang 

pemerintahan Negara, menetapkan kebjakan pemerintahan dan 

melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-

daerah.89 Berbeda dengan Negara Federasi, lebih lanjut Soehino 

menjelaskan, Negara Federasi adalah Negara yang bersusunan jamak, 

maksudnya Negara ini tersusun dari beberapa Negara yang semula 

telah berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, 

mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri . tetapi kemudian karena 

sesuatu kepentingan, entah kepentingan politik, ekonomi atau 

kepentingan lainnya , Negara-Negara tesebut saling menggabungkan 

diri untuk membetuk suatu ikatan kerja sama yang efektif. Namun 

disamping itu, Negara-Negara saling meggabungkan diri tersebut 

kemudia disebut Negara Bagian, masih ingin mepunyai urusan-urusan 

 
88 ibid 
89 Baca Soehino, Ilmu…., op.cit, Hal.224 
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pemerintahan yang berwenang dan dapat diatur dan di urus sendiri, di 

samping urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan di urus 

bersama-sama oleh ikatan kerja samanya tersebut.90

Dari hal tersebut diatas berbicara Pemerintahan Daerah 

otonom dalam konsep Negara Kesatuan bisa diartikan sebagai 

pemerintahan yang dipilih penduduk setempat dan memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri 

berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan 

kedaulatan nasional.  

Dengan demikian otonomi dalam Negara Kesatuan 

mempunyai batas-batas tertentu dan terikat pada prinsip utama, yaitu 

tidak sampai mengancam keutuhan Negara Kesatuan itu sendiri. 

Kendatipun pemerintah daerah sebagai bagian pemerintahan nasional  

yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan-kepentingan masyarakatnya di dalam daerahnya sendiri, 

namun otonomi itu tetap terikat pada batas-batas wewenang yang telah 

diterimanya berdasarkan peraturan-peraturan dan perundang-

undangan yang ditetapkan pemerintah pusat. 

5. Kewenangan Daerah Di  Negara Kesatuan 

Bentuk Negara (forms of state) berbeda dengan bentuk 

pemerintahan (forms of government) dalam implementasinya, 

terkadang bentuk Negara sama, tetapi bentuk pemerintahannya 

berbeda. Perkembangan zaman modern membuat banyak pilihan 

 
90 Ibid, Hal. 226 
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mengenai kajian dan penerapan bentuk Negara dan bentuk 

pemerintahan. Strong, dalam kajiannya memasukkan kategori Negara 

Konstitusional modern dalam bentuk Negara Kesatuan (unitary state; 

eenheidstaat) atau Negara Federal (Federal state; bondstaat; 

bundestaat) serta Negara Konfederasi (confederation; staattenbund).91

Sementara itu, Haqopian menyebutkan ada tiga bentuk Negara 

(forms of state) dengan klasitikasi confederation, federation, dan 

unitary state. Beberapa hasil penelitian mcngenai bentuk Negara, di 

antaranya oleh Elazar, Anwar Shah dan Thompson, serta Cohen dan 

Peterson, menyebutkan bahwa dalam perkembangan Negara-Negara 

di dunia sekarang menunjukkan bentuk Negara Kesatuan lebih banyak 

dari bentuk Negara Federal. Negara Kesatuan merupakan Negara yang 

bersusunan tunggal yang diorganisasikan di bawah sebuah pemerintah 

pusat. Kekuasaan dan kewenangan yang lerletak pada subnasional 

(wilayah atau daerah), dijalankan alas diskresi pemerintah pusat 

sebagai pemberian kekuasaan khusus kepada bagian-bagian 

pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan.92

Jadi, antara Kesatuan dengan Federal dari syarat 

pembentukannya terdapat perbedaan, seperti yang dikemukakan oleh 

Strong, antara lain: pertama, pada Negara Kesatuan terdapat rasa 

kebangsaan (nation) yang erat karena didasari kebersamaan dari awal 

Kesatuan-Kesatuan politik yang bergabung sebelum terbentuknya 

 
91 Kutipan C.F. Strong dalam Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,….op.cit Hal. 68 
92Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah ,…. op.cit Hal. 69 
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Negara, sementara pada Negara Federal, sebelumnya tidak terikat 

dalam kebersamaan semacam itu dan tunduk pada kedaulatan bersama 

dalam Negaranya sebelum terbentuknya Federal. Kedua, pada 

pembentukan Negara Federal Kesatuan dari Negara yang berdaulat 

hanya menghendaki persatuan, tetapi bukan Kesatuan. Sementara, 

pada Negara Kesatuan, yang menjadi hal yang utama adalah Kesatuan 

(nation) yang ada dalam mewujudkan persatuannya dibingkai dalam 

suatu Negara.93

Lebih lanjut, Strong mengajukan dua syarat untuk 

mewujudkan Negara Federal, yaitu terdapatnya rasa kebangsaan di 

antara Kesatuan politik yang hendak bergabung dalam ikatan Federal 

dan terdapatnya keinginan dari Kesatuan politik itu mengenai 

persatuan (union) dan bukan Kesatuan (unity). Dalam Negara 

Kesatuan terdapat persatuan (union) maupun Kesatuan (unity) dan 

oleh karena itu, Negara Kesatuan dipandang sebagai Negara yang 

paling kukuh.94

Federal merupakan salah satu bentuk kemitraan (partnership) 

yang diatur dalam suatu perjanjian dengan pembagian secara khusus 

yang harus berlaku di antara para mitra. Keduanya mengakui 

integritas dari setiap mitra yang dilandasi persatuan kedua belah 

pihak. Perjanjian ini tertuang dalam Konstitusi Federal sehingga 

akhirnya Kesatuan politik yang tergabung dalam ikatan Federal 

 
93 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal. 69-70 
94 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal.70 
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menjelma menjadi Negara Bagian (deelstaat) yang disebut state 

(USA), canton (Switzerland), lander (Germany) atau province 

(Canada), yang dalam hal ini membuat prinsip Federal sebagai salah 

satu kombinasi antara self-rule dan shared-rule. Sama dengan shalom 

dalam istilah hebrew, artinya perdamaian, yang dalam bahasa Inggris 

ditafsirkan sebagai sesuatu upaya dalam menciptakan keseluruhan 

peraturan hukum sebagai perdamaian yang sesungguhnya.95

Juan J. Linz berpendapat, ada dua fungsi utama dalam 

memberlakukan Konstitusi Federal. Pertama, menyatukan dalam 

sebuah Negara tunggal yang semula merupakan Kesatuan-Kesatuan 

politik yang terpisah, yang berkeinginan untuk menyisihkan beberapa 

kekuasaan sebagai kondisi untuk bergabung dalam Negara yang lebih 

besar. Kedua, mempertahankan kepentingan-kepentingan yang 

berbeda dalam batas-batas suatu Negara dengan jaminan otonomi 

yang dipertahankan secara Konstitusional, sebab apabila tidak 

demikian, maka akan timbul permasalahan bagi keabsahan Negara dan 

penindasan Negara terhadap Kesatuan-Kesatuan politik.96

Kajian Strong dari sisi kedaulatan mengemukakan bahwa 

dalam Negara Kesatuan tidak terdapat pembagian kedaulatan karena 

kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi oleh pemerintah daerah 

serta pembentuk undang-undang hanya berada dalam tingkat pusat 

yang memiliki supremasi sebagai badan legislatif pusat, sementara 

 
95 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal. 70 
96 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal. 70 
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dalam Negara Federal terdapat pembagian kedaulatan. Oleh karena 

itu, ada dua ciri dalam Negara Kesatuan, yaitu the supremacy of the 

central parlianment dan the absence of subsidiary sovereign bodies. 

Dalam Negara Kesatuan terdapat hanya satu badan legislatif 

(legislature), sedangkan dalam Negara Federal terdapat dua badan, 

yaitu badan legislatif Federal dan badan legislatif Negara Bagian. 

Kekuasaan Negara Bagian dalam Negara Federal diberikan oleh 

Konstitusi Federal, sedangkan kekuasaan pemerintah sub-nasional 

dalam Negara Kesatuan diberikan oleh pemerintah pusat dengan 

undang-undang. Hal seperti demikian tercermin dari bentuk Negara 

yang dianut, apakah bentuk Negara Kesatuan (unitary state) atau 

Negara Federal (Federalism state).97

Secara prinsip, terdapat perbedaan pembagian kekuasaan atau 

kewenangan antara Negara Kesatuan dan Negara Federal. Pada 

Negara Federal, kekuasaan atau kewenangan berasal dari bawah atau 

dari daerah/Negara Bagian yang bersepakat untuk menyerahkan 

sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Federal, yang biasanya 

secara eksplisit tercantum dalam Konstitusi Negara Federal. 

Kewenangan pemerintah pusat dengan demikian akan menjadi 

terbatas atau limitatif dan daerah memiliki kewenangan luas (general 

competence). Sedangkan pada Negara Kesatuan, kewenangan pada 

dasarnya berada atau dimiliki oleh pemerintah pusat yang kemudian 

diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah. Penyerahan atau 

 
97 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit. Hal. 70-71 
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pelimpahan kewenangan di Negara Kesatuan biasanya dibuat secara 

eksplisit (ultravires). Dengan kata lain, daerah memiliki 

kewenangan/kekuasaan terbatas atau limitatif. Pola general 

competence dan ultravires digunakan pada Negara Kesatuan dan 

Federal, bahkan dalam perkembangan dewasa ini, pada Negara-

Negara berkembang dan maju, pola ultravires cenderung terdesak oleh 

general competence. 

Menurut Mawhood, kalau dikaji pelimpahan kewenangan 

dalam konteks Negara Kesatuan, pada dasarnya berada di tangan 

pemerintah pusat. Jadi, hubungan pemerintah daerah dengan 

pemerintah pusat adalah: decentralized government, as we have 

defined it, is a semi-dependent organisation. It has some freedom to 

act without refeming to the center for approval, but its status is not 

comparable with that of a sovereign state. The local authority power, 

and even its existence, flow from a decision of the national legislature 

and can be cancelled when that legislature so decides.98

Prinsip pembagian kekuasaan atau kewenangan pada Negara 

Kesatuan adalah: pertama, kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya 

milik pemerintah pusat, daerah diberi hak dan kewajiban mengelola 

dan menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan atau diserahkan. Jadi, terjadi proses penyerahan atau 

pelimpahan kewenangan. Kedua, Pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah tetap memiliki garis komando dan hubungan hierarkis. 

 
98 Agusssalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal. 71 
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Pemerintah sebagai subordinasi pemerintah pusat, namun hubungan 

yang dilakukan tidak untuk mengintervensi dan mendikte pemerintah 

daerah dalam berbagai hal. Ketiga, kewenangan atau kekuasaan yang 

dialihkan atau diserahkan kepada daerah dalam kondisi tertentu, di 

mana daerah tidak mampu menjalankan dengan baik, maka 

kewenangan yang dilimpahkan dan diserahkan tersebut dapat ditarik 

kembali ke pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaan atau 

kewenangan tersebut. Jadi, berdasarkan konsepsi Negara Kesatuan, 

apa pun metode yang digunakan baik ultravires maupun general 

competence, keberadaan peran pemerintah pusat tetap dibutuhkan 

untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan 

secara menyeluruh.99

Kedudukan hukum (legal standing) dalam pembagian 

kekuasaan atau kewenangan dalam Negara Kesatuan dan Federal 

dapat dilihat dalam beberapa hal berikut ini. 

a. Pada Negara Federal, umumnya pembagian kewenangan diatur 

dalam Konstitusi, sedangkan pada Negara Kesatuan, jarang 

ditemukan. 

b. Pada Negara Federal, masalah Pemerintahan Daerah diserahkan, 

baik secara eksplisit maupun residual kepada unit formatif 

(state, province, lander). 

c. Walaupun pada Negara Kesatuan, fungsi atau urusan yang 

menjadi kewenangan daerah jarang diatur dalam Konstitusi, 

 
99 Agusssalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal. 71-72 



 
67

 

tetapi prinsip Pemerintahan Daerah sering kali diatur dalam 

Konstitusi. 

d. Pada Negara Kesatuan, prinsip umum dan daftar urusan ada juga 

yang mencantumkan dalam Konstitusinya, seperti Afrika 

Selatan dan Italia (yang diatur adalah kewenangan provinsi). 

e. Formatif unit di Negara Federal dapat memiliki Konstitusi 

sendiri sehingga mereka memiliki prinsip Pemerintahan Daerah 

dan kadang-kadang juga pembagian urusan dicantumkan dalam 

Konstitusi tersebut. 

Kekuasaan dan kewenangan antara Negara Federal dengan 

Negara Bagian dalam bidang pemerintahan satu sama lainnya tidak 

saling membawahi, tetapi senantiasa berkoordinasi. Pembagian 

kedaulatan dalam Negara Federal berlawanan dengan paham dan sifat 

kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan berada di tangan Negara Bagian 

dan bukan di Negara Federal. Negara Federal tidak mempunyai wujud 

Negara, tetapi merupakan pelaksanaan kerja sama di antara berbagai 

Negara yang masing-masing tetap berwujud Negara. 

Negara Bagian yang tergabung dalam Negara Federal tetap 

memegang kedaulatannya sendiri dan tidaklah mungkin terdapat dua 

Negara berdampingan dan sama-sama berdaulat, berdiri di suatu latar. 

Negara Federal tidak lain merupakan persekutuan dari beberapa 

Negara yang masing-masing berdaulat penuh. Kedaulatan tidak dapat 

terpecah-pecah, kedaulatan tidak harus dianggap melulu berada di 

Negara Federal atau melulu di Negara Bagian. Kedaulatan dimiliki 
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oleh kedua-duanya, Negara Federal dan Negara Bagian secara 

keseluruhan memiliki kedaulatan. 

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam Negara Federal yang 

dikenal dengan istilah pemerintah Negara Bagian dan Negara 

Kesatuan yang dikenal dalam istilah pemerintah daerah (provinsi) 

berbeda. Negara Bagian dalam Federal lebih bebas dan mempunyai 

hak-hak asli dalam menyelenggarakan kepentingan bersama, yang 

dipusatkan di dalam Pemerintah Federal.  

Ada dua kriteria untuk membedakan antara Negara Federal 

dan Negara Kesatuan berdasarkan hukum positif. Pertama, Negara 

Bagian dalam ikatan Negara Federal memiliki pouvoir constituant, 

yaitu wewenang membentuk UUD sendiri dan wewenang dalam 

mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka, Konstitusi Federal, 

sedangkan Kesatuan pemerintahan sub-nasional (daerah) dalam 

Negara Kesatuan tidak memiliki pouvoir contituant dan organisasinya 

secara garis besar ditetapkan oleh pembuat undang-undang di 

pemerintah pusat. Kedua, dalam Negara Federal, wewenang 

pembentuk undang-undang Federal ditetapkan secara rinci dalam 

Konstitusi Federal. Sementara, dalam Negara Kesatuan, wewenang 

pembentuk undang-undang pusat diatur secara umum, sedangkan 

wewenang pembentuk undang-undang dalam arti materil dari 
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pemerintahan sub-nasional (daerah) tergantung pada badan pembentuk 

undang-undang pusat.100

Perkembangan dewasa ini, khususnya dalam pelaksanaan 

pemerintahan di daerah memperlihatkan adanya bentuk campuran 

antara Negara Kesatuan dengan Negara Federal, yang sebagian besar 

wilayah di bawah Negara Kesatuan. Namun, dengan pertimbangan 

tersendiri (tertentu), sebagian wilayah lainnya diberi otonomi khusus 

dalam Konstitusi sehingga dalam wewenang dewan perwakilan rakyat 

setempat dapat membentuk undang-undang, menjalankan 

pemerintahan, dan memiliki pemerintahan sendiri. Juan Liz & Alfred 

Stepan menyebutnya sebagai suatu bentuk spesifik, yaitu federacy. 

Wewenang untuk penyelenggaraan desentralisasi di dalam Negara 

Kesatuan sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Sementara, pada 

Negara Federal, wewenang ada di tangan pemerintah Negara 

Bagian.101  

Pengaturan mengenai desentralisasi dalam Negara Kesatuan 

cenderung diletakkan dalam aturan Konstitusi, di mana hubungan 

antara pemerintah pusat dengan daerah adalah hierarki, tidak seperti 

dengan Negara Federal, di mana hubungan antara Pemerintah Federal 

dengan Negara tidak otomatis hierarki (bawahan).102

 
100 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,….op.cit. Hal. 74 
101 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah,…. op.cit Hal. 75. 
102 Kutipan Constanijn A.J.M. Kortmann & Paul P.T. Bovend Eert dalam Agussalim Andi 

Gadjong, Pemerintahan Daerah,….Hal. 75 
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Menurut Jimly Asshiddiqie,103 Negara Indonesia adalah 

Negara yang berbentuk Kesatuan (unitary state). Kekuasaan asal 

berada di pemerintah pusat, namun kewenangan (authorithy) 

pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam Undang-Undang 

Dasar dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak 

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang 

ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 

Dengan pengaturan-pengaturan Konstitusional yang demikian itu, 

berarti NKRI diselenggarakan dengan Federal arrangement atau 

pengaturan yang bersifat Federalistis. 

Daniel Dhakidae berpandangan bahwa bentuk Negara Federal 

bukan sesuatu yang aneh di dunia ini. Empat puluh persen warga 

dunia sekarang hidup di bawah sistem Federal. Kalau defenisi 

Federalisme itu dilonggarkan sedikit, maka sedikitnya bisa dibedakan 

tiga jenis Federalisme, yaitu Negara dengan sistem Federal mumi; 

Negara dengan bentuk Federal arrangement; dan Negara dengan 

bentuk Negara dan pemerintahan, yang disebut associated states.104

Dengan adanya pemberian otonomi yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab, maka pemahaman otonomi yang luas di sini 

memberikan arti bahwa daerah secara leluasa mengurus rumah 

tangganya sendiri, baik secara politik lokal, kemandirian administrasi 

Pemerintahan Daerah maupun keuangannya. Otonomi nyata adalah 
 

103 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan Rl, Jakarta: The Habibie 
Center, 2001, Hal. 28. 

104 Adnan Buyung Nasution, (et. Al.), Federalisme untuk Indonesia. Jakarta: kompas. 1999., Hal. 
xxvii. 



 
71

 

keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 

pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan 

serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang 

bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban 

sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah 

dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah 

dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, berupa 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin 

baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, 

serta pemeliharaan yang serasi antara pemerintah pusat dengan daerah 

dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan. 

Prinsip pembagian kewenangan ultravires yang dinamis 

berbeda dengan prinsip pembagian kewenangan di Negara Federal 

yang dibentuk atas kesepakatan antar unit-unit asal (Negara-Negara 

Bagian) karena dalam Negara Federal, Negara Bagian merupakan 

penentu lebih tinggi serta menentukan kewenangan apa yang akan 

diselenggarakan di tingkat Federal dan kewenangan tersebut tetap 

dipegang oleh Negara-Negara Bagian, yang secara eksplisit tercantum 

dalam Konstitusi. 

Negara Kesatuan seperti Indonesia, desentralisasi merupakan 

pengalihan atau pelimpahan kewenangan secara teritorial atau 

kewilayahan yang berarti pelimpahan kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah di dalam Negara dan fungsional yang 
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berarti pelimpahan kewenangan kepada organisasi fungsional (teknis) 

yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. 

Desentralisasi mengandung dua elemen pokok, yaitu 

pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara 

hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur 

dan mengurus dan atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu. 

Pelaksanaan desentralisasi dalam Negara Kesatuan berarti 

memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan 

aspirasi masyarakat setempat, tetapi tidak dimungkinkan adanya 

daerah yang bersifat Negara yang dapat mendorong lahirnya Negara. 

 

6. Prinsip-prinsip dalam Otonomi Daerah 

Berbicara prinsip otonomi daerah perlu diketahui dulu makna 

secara substansial dari otonomi. Menurut David Held,105 otonomi 

secara subtansial mengandung pengertian : 

“ Kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara 
sadar-diri, melakukan perenungan-diri dan melakkuakn 
penentuan-diri, yang mana otonomi di dalamnya mencakup 
kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih 
dan melakukan ( atau ) mungkin tidak melakukan ) tindakan 
yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun 
kehidupan publik, dengan mencamkan kebaikan demokrasi” 

 

Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan 

pokok, yakni gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan 

penentuan diri dan gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus 

 
105 David Held, “Demokrasi Dan Tatanan Global” dari Negara modern hingga pemerintahan 
kosmopoloitan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, Hal. 180-181 
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menjadi pemerintahan yang terbatas, dimana kesetaraan dan ada 

sebuah jaminan akan terwujudnya hasil-hasil tertentu yang mencakup: 

a. Perlindungan dari penggunaan otoritas publik dan kekuasaan 

memaksa yang sewenang-wenang. 

b. Keterlibatan warga Negaranya dalam penentuan syarat-syarat 

perhimpunan-perhimpunan mereka melalui penetapan izin 

mereka dalam memelihara dan pengesahan institusi-intitusi yang 

bersifat mengatur  

c. Penciptaan keadaan yang terbaik bagi para warga Negaranya 

untuk mengemban  nilai dasar mereka dan mengungkapkan sifat 

mereka yang beraneka ragam (yang melibatkan asumsi 

mengenai penghormatan terhadap kecakapan individu dan 

kemampuan mereka untuk belajar meningkatkan potensi 

mereka) 

d. Perluasan kesempatan ekonomi untuk memaksimalkan 

tersedianya sumber-sumber (yang mengasumsikan bahwa ketika 

individu-individu bebas dari keputusan fisik, mereka akan 

benar-benar mampu merealisasikan tujuan-tujuan mereka ) 

Prinsip otonomi tersebut memerlukan suatu sruktur tindakan 

politik bersama yang menentukan hak dan kewajiban yang perlu untuk 

terwujudnya keberdayaan masyarakat sebagai agen-agen yang otonom 

(Abdul Gaffur Karim mengistilahkan dengan “individu otonom“). 

Namun yang perlu di perhatikan kemudian bahwasanya prinsip 
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otonomi tersebut pada dasarnya berlaku dalam hukum publik 

demokratis yang karena itu prinsip otonomi bukan sebagai prinsip 

penentuan-diri yang bersifat individualistis tetapi sebaliknya sebagai 

prinsip struktural penentuan-diri dimana diri adalah bagian dari 

kolektivitas/mayoritas yang diberdayakan dan “dipaksa“ oleh 

peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur kehidupan demokratis 

(otonomi demokratis yang di dalamnya hak atas otonomi berada 

dalam tekanan komunitas)106

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

106 Ibid,  Hal. 193 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Pandangan Terhadap Konsep Otonomi Daerah yang Diterapkan dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia  

1. Sekilas Otonomi Daerah di Indonesia 

Indonesia adalah sebuah Negara dan bangsa yang tersusun dan 

terbangun di atas beragam etnis, suku, budaya, religiusitas, dan sistem 

nilai. Itulah realitas yang secara empiris tak mungkin di sangkal. Di sisi 

lain, ada “idealisme” lain yang  “membayangkan” Indonesia sebagai suatu 

bentuk yang utuh tak terbagi dan terpecah. Maka dikukuhkanlah dengan 

moto “Bhineka Tunggal Ika” yang menghubungkan dua realita tersebut. 

Melalui latar belakang perjuangan revolusioner berdirilah Indonesia 

sebagai sebuah Negara Kesatuan yang merdeka.  

Seperti layaknya sebuah Negara maka Indonesia pun memiliki 

Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945, dalam Konstitusi inilah 

ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan (unitary) yang 

berbentuk Republik. Selain itu ditegaskan pula Indonesia adalah Negara 

hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian Negara Indonesia  

adalah Negara Konstitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk Republik 

Kesatuan. 

Untuk menjamin adanya demokrasi maka salah satu tuntutan 

penting bagi sebuah sistem demokrasi adalah adanya pemencaran 
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kekuasaan baik secara horisontal serta secara vertical dengan adanya 

desentralisasi dan otonomi daerah.107 Dari adanya desentralisasi dan 

otonomi daerah diharapkan daerah mampu mengembangkan diri sesuai 

dengan prakarsa sendiri. Namun dalam perjalanannya proyek otonomi 

daerah ini belum berjalan  dengan lancar baru pada masa reformasi ini 

komitmen untuk membangun otonomi daerah mulai diwujudkan. Terbukti 

dengan hasil amandemen UUD 45 dan lahirnya UU Pemerintahan Daerah 

yang baru.  

Pembagian wilayah daerah menurut ketentuan Pasal 18 UUD 1945 

sebelum di amandemen menyatakan:  

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil  
dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 
undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar 
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak 
asasl-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”    

 
Dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya dapat 

ditarik hal-hal sebagai berikut: 108  

a. Daerah Indonesia itu akan dibagi-bagi dalam daerah besar dan kecil 

yang merupakan daerah administratif maupun yang merupakan daerah 

otonom yang akan menyelenggarakan rumah tangga sendiri;  

b. Susunan dan bentuk Pemerintahan Daerah itu akan diatur dengan 

undang-undang;  

 
107 Mahfud MD, makalah Otonomi Daerah Sebagai Keharusan Agenda Reformasi Menuju 
Tatanan Indonesia Baru dalam Jurnal Administrasi Negara Universitas Brawijaya VoL I, No. 1, 
SePTember 2000  
108 Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim,  Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta:PSHTN FH-
UI, 1983. Hal. 260 
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c. Dasar permusyawaratan harus diperlakukan pula bagi daerah-daerah 

otonom yang berarti, bahwa daerah-daerah itu harus mempunyai 

badan perwakilan daerah;  

d. Negara Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah-

daerah yang bersifat istimewa dan segala peraturan Negara yang 

berhubungan dengan daerah-daerah tersebut akan memperhitungkan 

hak-hak asal usul daerah itu.   

Dari Rumusan Pasal 18 tersebut diatas menjadi  titik awal dalam 

perumusan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah selanjutnya 

dimana  dapat dilihat  dalam UUD 1945 amandemen rumusan mengenai 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah diatur secara rinci seperti 

yang telah tertulis dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B 

UUD 1945 amandemen II.  

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal-Pasal baru Pasal 18 

Amandemen II UUD 1945 adalah sebagai berikut:  

a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2);  

b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5);  

c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat 1);  

d. Prinsip mengakui dan menghormati Kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat 2);  

e. Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang 

bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat 1); 
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f.  Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu (Pasal 

18 ayat 3);  

g. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras 

dan adil (Pasal 18 A ayat 2).  

Menurut Bagir Manan109 baik secara gagasan maupun secara 

Konstitusional, otonomi merupakan salah satu sendi penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya harus 

berdasarkan beberapa hal berikut ini:  

a. Dasar permusyawaratan/perwakilan. Pembentukan Pemerintahan 

Daerah otonom adalah dalam rangka memberikan kesempatan pada 

rakyat setempat untuk secara luas berperan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan;  

b. Dasar kesejahteraan social. Dasar kesejahteraan soial bersumber baik 

pada paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi maupun paham 

Negara berdasarkan atas hukum atau Negara kesejahteraan. 

Kesejahteraan bertalian erat dengan sifat dan pekerjaan  pemerintah 

daerah yaitu pelayanan, dan semangat pelayanan tersebut harus 

disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan setempat;  

c. Dasar kebhinekaan. Pengakuan  UUD 1945 atas kebhinekaan ini ada 

dari ketentuan dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945: “… dan hak 

asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.  

 
109 Bagir Manan , Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,  Yogyakarta:PSH FH-UII, 2001. Hal. 182 
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Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan 

memberikan kewenangan yang luas supaya daerah dapat mengoptimalkan 

dan sebagai upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan 

prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat. Pemberian 

otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih 

efisien dan professional.110  

Berhubungan dengan hal yang telah disebut di atas, maka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia telah menjatuhkan pilihannya pada 

desentralisasi, bukan  sentralisasi111,  tetapi dalam penyelenggaraannya 

bisa dimungkinkan terdapat dekonsentrasi yaitu ketika sentralisasi disertai 

dengan pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang 

Pemerintahan Pusat di daerah112  

Sehingga dapat dikatakan bahwa mengenai Pemerintahan Daerah., 

UUD 1945 menegaskan dilaksanakannya asas desentralisasi dan asas 

dekonsentrasi seperti terlihat dalam Pasal 18113. Asas desentralisasi, yaitu 

dibentuknya daerah-daerah otonom dan dilaksanakan asas dekonsentrasi 

yaitu dibentuknya daerah-daerah administratif 114.  

Namun berbicara titik awal perkembangan otonomi daerah secara 

pesat adalah paska di gulingkannya rezim orde baru (masa reformasi) 

dimana paska reformasi terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai 

perkembangan otonomi daerah seiring dengan bergulirnya amandemen 
 

110 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,  Yogyakarta:Andi, 2002. Hal. 8,11 
111 Josef Riwu Kaho, Prospek …. Op.cit, Hal. :2 
112 Bagir Manan , Menyongsong….Op.cit, Hal. 173 
113 Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah,  Yogyakarta:Liberty, 1988. Hal. 24 
114 Josef Riwu Kaho, Prospek …. Op.cit, Hal. :26 
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terahadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hasilnya dapat dilihat 

semisal mengenai pemilihan presiden secara langsung bahkan sampai ke 

ranah pemilihan kepala daerah pun dilaksanakan secara langsung. Adanya 

otonomi daerah seluas-luasnya. Hal ini bisa dikatakan sebagai lompatan 

besar ataupun sebuah jawaban dari permasalahan pemerintahan yang 

begitu sentralistik di era orde baru. 

Paska reformasi sistem Pemerintahan Daerah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah, dibentuk pula 

perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan keadaan, ketataNegaraan, dan tuntutan 

penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk 

menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati 

Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Begitu pula dengan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Tak lama setelah munculnya UU no 32 Tahun 2004 maka 4 Tahun 

kemudian diadakan perubahan kedua yakni UU No. 12 Tahun 2008, 

perubahan ini dilakukan karena terdapat temuan baru terhadap pemilihan 
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kepala daerah secara langsung yang dulunya pasangan calon kepala daerah 

beraal dari dukungan partai/gabungan partai kemudian bertambah dengan 

adanya pasangan calon perseorangan yang dukungannya bukan dari partai, 

masalah incumbent, serta masalah pengisian wakil kepala daerah yang 

menggantikan kepala daerah yang yang berhalangan tetap.  

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

PemerintahanDaerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut.  

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan.”  115

 
 

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom 

sebagai berikut.   

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah 
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.”116

  

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.  

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus 

 
115 Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, No. 32 Tahun 2004, Pasal. 1.    
116 ibid 
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urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.117  

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di 

daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.118  

Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari 

pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi 

kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota 

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 119

Selain itu, amanat UUD 1945 yang telah di amandemen 

menyebutkan bahwa, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 

sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih 

secara demokratis” 120  direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 

6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.   

Jadi dapat dipahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia jelas telah diatur dalam landasan Konstitusional, yang semuanya 

dapat dilihat dalam UUD dan UU tentang Pemerintahan Daerah yang 

berlaku di Indonesia. Dan dapat di kaji dalam Landasan Konstitusi tersebut 

bahwa dalam penyelengaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia tidak 

dapat terlepas dari asas desentralisasi yang di wujudkan dalam otonomi 

 
117 ibid 
118 ibid 
119 ibid 
120 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen , ps. 18. 
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daerah, sebagai bentuk jaminan terwujudnya kekuasaan yang demokratis 

yang mampu mengakomodasi aspirasi rakyat. 

a. Periodisasi Pemerintahan Daerah di Indonesia 

Jika merunut sejarah pelaksanaan Pemerintahan Daerah di 

Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pelaksanaan Pemerintahan 

Daerah sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dimana pada waktu itu sistem yang di bangun sangat dipengaruhi oleh 

politik pendudukan dari  Negara penjajah.  

Politik pemerintahan penjajah Hindia Belanda menerapkan 

sistem sentralisasi yang menekankan kemudahan kontrol atas daerah 

jajahan. Sistem sentralisasi diwujudkan dalam ketentuan Reglement 

Het Beleid Der Regeling Van Nederlandsch Indie yang sering 

disingkat “RR”. Aturan ini mematikan peran Pemerintahan Daerah 

jajahan dalam melakukan improvisasi pelaksanaan pemerintahan 

karena semua kebijakan harus sepengetahuan (melalui pengesahan 

dari pemeintah pusat yang berada di Nederland (pusat pemerintahan 

Negara Belanda).121

Sampai permualaan abad XX, sendi pemerintahan di Hindia 

Belanda (daerah jajahan Belanda) didasarkan pada asas sentralisasi, 

yang penerapannya di wujudkan dalam “Gecentraliseerd Geregeerd 

Land”. Pelaksanaan pemerintahan sentralistis mengacu pada 

penerapan asas dekosentrasi, dengan cara pelimpahan wewenang dari 

 
121 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan…, op.cit, Hal.114 
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aparatur pemerintah pusat kepada pejabat yang lebih rendah secara 

hierarkis. Pejabat yang dilimpahi wewenang tersebar di seluruh 

wilayah Negara (daerah) jajahan ditentukan wilayah jabatannya 

(yurisdiksinya yang disebut daerah adminstrasi). Artinya, wilayah 

Indonesia (sebagai daerah jajahan) dibagi atas wilayah-wilayah 

administrasi yang hierarkis dari atas ke bawah, mulai dari Gewest 

(kerasidenan) yang terbagi atas Afdeling-Afdeling, yang kemudian 

dibagi lagi atas District-District, yang selanjutnya dibagi atas 

Onderdistrict-Onderdistrict.122

Kepala wilayah sebagai wakil dari pemerintah penjajah ini 

dijabat oleh pejabat-pejabat yang sifatnya hierarkis pula, yatu resident, 

asistent resident, atau kepala afdeling, kepala district (wedana), dan 

kepala onderdistrict (camat). Pada saat itu belum dikenal yang 

namanya desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah sehingga istilah kepala daerah belum dikenal. Dinamika 

perjalanan pemerintahan penjajahan di Hindia Belanda mengalami 

perubahan pada permulaan abad XX, dengan dikeluarkannya 

Decentralisatiwet Tahun 193 (Wet Houdende Decentralisasi Van Het 

Bestuur In Nederlands Indie yang termaktub dalam Staatblad Tahun 

1903, No. 329).123

 
122 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan…, op.cit 
123 Bhenyamin Hoessein, Desentrralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi Ke Demokrasi ?, Pidato 
Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Administrasi Negara, Fisip UI, 5 sePTember 1995, 
Hal. 1-2 
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Konsep Pemerintahan Daerah akan sangat bergantung pada 

kebijakan yang lebih tinggi tingkatannya dalam hal ini kebijakan yang 

menjadi dasar penentu munculnya konsep Pemerintahan Daerah, 

mengingat bahwa diatas kebijakan yang mengatur mengenai 

Pemerintahan Daerah (Undang-Undang), terdapat kebijakan yang 

lebih tinggi tingkatannya, yakni UUD atau Konstitusi. Sebagaimana 

kita maklumi, Konstitusi yang berlaku di Indonesia pun dapat 

dikategorisasikan menjadi beberapa periodisasi, sebagai berikut :  

a. Periode I : UUD 1945, yang berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 

Agustus 1945 hingga berubahnya Negara RI menjadi RIS 

tanggal 27 Desember 1949.  

b. Periode II : Konstitusi RIS, yang berlaku mulai tanggal 27 

Desember 1949 hingga berubahnya kembali bentuk Negara RIS 

menjadi Negara Kesatuan RI tanggal 17 Agustus 1950.  

c. Periode III : UUD Sementara 1950, yang berlaku mulai tanggal 

17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 

5 Juli 1959.  

d. Periode IV : UUD 1945, yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 1959 

hingga sekarang.  

e. Periode V : UUD 1945 yang diamandemen, berlaku mulai 

Tahun 1999.  

Perubahan sistem Konstitusional yang berdampak pula 

terhadap bentuk Negara tersebut, jelas membawa implikasi yang 
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sangat besar terhadap sistem Pemerintahan Daerah. Dengan 

demikian, pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia 

mengikuti dan atau berjalan seiring dengan perkembangan politik 

yang ada pada saat itu. Dalam hal ini, The Liang Gie  membagi 

perkembangan politik menjadi 6 (enam) tahapan, yaitu :  

a. Masa 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 di wilayah 

Negara RI.  

b. Masa 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 di wilayah 

Negara RI yang dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda 

sesudah Perang Dunia II.  

c. Masa 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 (Republik 

Indonesia Serikat).  

d. Masa 17 Agustus 1950 sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959.  

e. Masa sesudah Dekrit Presiden sampai Tahun 1965.  

f. Masa Orde Baru (1965 sampai sekarang).  

Pembagian waktu yang dilakukan oleh The Liang Gie diatas 

belum termasuk perkembangan politik kontemporer di Indonesia, 

dimana rejim pemerintahan Orde baru telah tumbang yang 

digantikan oleh Pemerintahan Reformasi dibawah kepemimpinan 

B.J. Habibie (20 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), serta Pemerintahan 

Persatuan dibawah kepemimpinan duet K.H. Abdurrahman Wahid 

dan Megawati. Oleh karena itu, pembabakan waktu diatas perlu 
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ditambah dengan “Masa sesudah Orde Baru (1998 sampai 

sekarang)”.  

Atas dasar periodisasi Konstitusional serta perkembangan 

politik tersebut, maka babak-babak pertumbuhan Pemerintahan 

Daerah di Indonesia dapat dipelajari dalam 7 (tujuh) periode sebagai 

berikut :  

a. Masa Republik Indonesia disertai Pendudukan Belanda (1945 – 

1949)  

b. Masa RIS (1949 – 1950)  

c. Masa NKRI (1950 – 1959)  

d. Masa Dekrit Presiden sampai 1965  

e. Masa Orde Baru (1965 – 1998)  

f. Masa sesudah Orde Baru (1998 – sekarang)  

b. Aspek Formal  Otonomi Daerah di Indonesia 

Kebijakan tentang Pemerintahan Daerah yang lahir 

berdasarkan pembabakan waktu diatas sangat bervariasi baik secara 

formal (bentuk peraturan) maupun material (isi atau substansi 

peraturan). Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan Konstitusi telah 

menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-

daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu 

mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan 

oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. 

Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak Tahun 1945, 
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akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak 

ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Hal itu 

terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai Pemerintahan Daerah 

sebagaimana yang terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah. 

Adapun aspek formal dari kebijakan tentang Pemerintahan 

Daerah sepanjang sejarah bangsa Indonesia, sebagai berikut :  

1) UU Nomor. 1 Tahun 1945   

Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih 

menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah 

kepanjangan tangan Pemerintahan Pusat. Undang-undang ini 

seabagai penegasan terhadap kedudukan KND (komite 

nasional daerah) dalam Pemerintahan Daerah. 

Komite Nasiona Daerah menjadi badan perwakilan 

rakyat daerah (BPRD) yang bersama-sama dengan dan 

pimpinan daerah mengatur rumah tangga daerahnnya, asal 

tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah yang lebih luas dari padanya 

2) UU Nomor 22 Tahun 1948  

Mulai Tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih 

menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada 

dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran 

besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah 

pusat. Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 23 dan 
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Pasal 28 dalam UU ini dapat disimpulkan bahwa UU No. 22 

Tahun 1948 menganut asas otonomi material dan formal. Akan 

tetapi yang lebih menonjol adalah asas materialnya karena 

daerah otonom tidak memanfaatkan dengan baik ketentuan 

Pasal. 

3) UU Nomor 1 Tahun 1957  

Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat 

dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh 

pada DPRD, tetapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat.  

Menurut Pasal 24 ditegaskan bahwa kepala daerah 

tidak diangkat oleh pemerintah pusat, melainkan harus 

menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Sebelum 

undang-undang ada maka menurut Pasal 24, Kepala Daerah 

dipilih oleh DPR dengan disahkan lebih dahulu oleh: 

1) Presiden apabila mengenai Kepala Daerah Tingkat I; 

2) Menteri Dalam Negeri atau seorang penguasa yang 

ditunjuk olehnya apabila mengenai Kepala Daerah 

Tingkat II dan III. 

Ada dualisme jika kepala daerah sangat terikat pada 

pemerintah pusat, maka Pasal 6 menegaskan, bahwa kepala 

daerah karena jabatannya adalah ketua serta merangkap 

anggota DPR, berarti kepala daerah tidak diperkenankan 

menjalankan pemerintahan sendirian. 
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Namun setelah babak pendemokrasian yang berarti 

peletakan kekuasaan di tangan DPRD, selanjutnya bergeser 

tuntutan ke arah otonomi seluas-luasnya bagi daerah, yang 

berarti pula pelimpahan kekuasaan sebanyak-banyaknya oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Maka UU No. 1 

Tahun 1957 ini benar-benar bertitik berat pada pelaksanaan 

otonomi daerah seluas-luasnya, sesuai dengan Pasal 11 UUDS 

1950. 

4) UU Nomor 18 Tahun 1965  

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 merupkan 

undang-undang penyempurna dari UU sebelumnya. Perubahan 

fundamental mengenai organ pemerintah daerah menurut UU 

No. 18 Tahun 1965 ialah:124

1) Tidak dirangkapnya lagi jabatan Ketua DPR Gotong-

Royong oleh kepala daerah; 

2) Dilepaskannya larangan keanggotaan pada sesuatu 

partai politik bagi kepala daerah dan anggota Badan 

Pemerintah Harian; 

3) Tidak lagi kepala daerah didudukkan secara konstitutif 

sebagai sesepuh daerah. 

Berbeda dengan UU sebelumnya dimana ada rangkap 

jabatan. 

 
124 The Liang Gie, Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang tentang Pemerintah 
Daerah Indonesia Yogyakarta: Supersukses, 1982, Hal. 82. 
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Pada masa ini kebijakan otonomi daerah 

menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan 

otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan 

dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja  

5) UU Nomor 5 Tahun 1974   

Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah 

terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkanya UU No. 

5 Tahun 1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal 

Orde Baru, maka pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 

pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. 

Pada penerapanya, terasa seolah-olah telah terjadi proses 

depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya 

dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional. 

Namun ironisnya selama berlangsungnya pemerintahan 

orde baru, daerah tidak dapat berkembang secara optimal 

karena sistem politik dan ekonomi yang dibangun pemerintah 

orde baru sangat sentralistis. Segala kebijakan tentang daerah 

selalu diputuskan oleh pusat. Daerah tidak memiliki keharusan 

untuk mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya 

menjadi sangat “tergantung” dengan pusat. Kepentingan pusat 

untuk terus mendominasi daerah berjalan beriringan dengan 

sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis. 
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Rezim orde baru mengatur Pemerintahan Lokal secara detail 

dan diseragamkan secara nasional. Organ-organ suprastruktur 

politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa 

mengindahkan heterogenitas sistem politik lokal yang telah 

eksis jauh sebelum terbentuknya konsep kebangsaan 

Indonesia. 

6) UU Nomor 22 Tahun 1999  

Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan 

pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dengan mengedapankan 

otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. 

Melalui UU ini beberapa terobosan baru dimunculkan. 

Pertama, tidak lagi menyebut DPRD sebagai bagian dari 

Pemerintahan Daerah, tetapi menempatkan DPRD sebagai 

badan legislatif daerah. Kedua, pemilihan kepala daerah tidak 

lagi menjadi kewenangan pusat, terapi DPRD diberi 

kewenangan memilih kepala daerah yang sesuai dengan 

aspirasi masyarakat di daerah , pemerintah pusat tinggal 

mengesahkannya. Ketiga, DPRD berwenang untuk meminta 

pertanggungjawaban kepada daerah. Keempat, DPRD dapat 

mengusulkan pemecatan kepala daerah kepada presiden 

apabila terbukti telah melakukan penyimpangan dalam tugas 

dan kewenangannya sebagai kepala daerah. Kelima, dalam 

rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun 
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daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang 

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dan masing-masing daerah tersebut beridiri sendiri 

dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.125

7) UU No. 32 Tahun 2004 

Dalam undang-undang ini lebih membahas pengaturan 

hubungan secara hierarkis antara perangkat pemerintahan 

dimana dalam UU sebelumnya belum diatur secara jelas.  

Pengaturan hubungan meliputi Hubungan wewenang, 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, 

dan sumber daya lainnya yang menimbulkan hubungan 

administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan126. 

Penegasan ini merupakan koreksi terhadap pengaturan 

sebelumnya di dalam UU No. 22 Tahun 1999 (Pasal 4), yang 

menegaskan bahwa daerah provinsi, daerah kabupaten dan 

daerah kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak 

mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Akibat 

pengaturan yang demikian kepala daerah kabupaten/kota 

menganggap gubernur bukanlah atasan mereka sehingga kalau 

akan berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah 

kabupaten/kota tidak perlu berkoordinasi dengan gubernur, 
 

125 Ni’matul Huda. Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Hal. 137-139. 
126 UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 7 
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tetapi langsung saja ke pusat. Akhirnya, kewenangan gubernur 

menjadi mandul. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan 

dengan kedudukan gubernur pada masa UU No. 5 Tahun 1974. 

i. UU No.  12 Tahun 2008 

UU No.  12 Tahun 2008 merupakan undang-undang 

perubahan kedua  atas undang-undang  nomor  32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini membenahi 

serta menambahi kekurangan yang terdapat dalam undang-

undang no 32 Tahun 2004 karena dalam perkembanganya 

terdapat temuan-temuan baru yang menuntut diadakanya 

perubahan.  

Ada beberapa substansi baru yang diatur dalam UU No 

12/2008. Pertama tentang calon independen atau dalam 

undang-undang ini disebut calon perseorangan, kedua, soal 

pengunduran diri incumbent (kepala daerah yang masih 

menjabat) ketika ia ingin mengajukan diri menjadi peserta 

pemilihan kepala daerah selanjutnya ketiga, pengisian jabatan 

wakil kepala daerah yang kosong. 

 

c. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia 

UUD 1945 telah disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah 

Negara Kesatuan. Negara kesatauan adalah Negara yang tidak 

tersusun dari beberapa Negara. Melainkan hanya terdiri atas satu 
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Negara, sehingga tidak ada Negara di dalam Negara. Dengan 

demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu 

pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang 

tertinggi dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan kebjakan 

pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat 

maupun di daerah-daerah. Dengan kata lain Negara Kesatuan adalah 

Negara yang kedaulatannya sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintahan 

Pusat. Sehingga semua mulai dari pusat sampai daerah dikendalikan 

pemerintah pusat.  

Maka ketika berbicara hubungan pemerintah pusat dengan 

daerah akan sangat berkaitan dengan bentuk Negara Kesatuan 

tersebut. Disini pemerintah daerah merupakan subordinat dan 

dependent terhadap pemerintah pusat. 

Berbeda dengan Negara Federal Menurut K.G. Wheare,127 

hubungan Negara Bagian dengan pemerintahan Federal adalah 

coordinate dan dependent. Sedangkan hubungan antara daerah otonom 

dengan Pemerintahan Pusat bahkan hubungan antara daerah otonom 

dengan Negara Bagian dalam sistem Federal bersifat subordinate dan 

dependent. 

Dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan 

antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, 

 
127 Baca Dalam Bhenyamin Hoesein, Hubungan Penyelenggaraa Pemerintahan Pusat Dengan 
Pemerintahan Daerah , Jurnal Bisnis Dan Demokrasi, no. 1/1/juli 2000 
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yaitu desentralisasi, dekonsentrasi  dan  medebewind (tugas 

pembantuan)128.  

Di Indonesia Otonomi dalam konteks desentralisasi hubungan 

pusat dengan daerah menjadi masalah krusial di masa lalu karena 

pandangan yang selalu mekanistis terhadapnya. Pengalaman Orde 

Baru menunjukkan otonomi lebih dilihat sebagai suatu proses teknis 

pemerintahan dan administrative ketimbang  sebagai sebuah prinsip 

atau komitmen politis. Pemahamannya selalu dikaitkan dengan 

penyerahan sejumlah urusan pemerintahan berikut pembiayaan kepada 

daerah129, sehingga  melupakan makna subtantif otonomi itu sendiri 

yang sebenarnya berarti pengakuan akan pentingnya kemandirian itu 

dibangun dengan mendorong penciptaan kapasitas politik dan 

ekonomi di daerah. 

Otonomi daerah sebagai realisasi dari  sistem desentralisasi 

bukan hanya merupakan pemencaran wewenang atau penyerahan 

urusan pemerintahan, namun juga berarti pembagian kekuasaan 

(division of power) untuk mengatur penyelenggaran pemerintahan 

Negara dalam hubungan pusat daerah130. Dengan demikian 

dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat daerah dalam  

menentukan kepentingannya sendiri, dan pemerintah daerah dengan 

 
128 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati,…op.cit  Hal. 11 
129 Miftah Thoha,.  “Menejemen Pembangunan Daerah Tingkat II” dalam  Prisma, No. 12 1985. 
Lihat juga dalam Bagir Manan,. “Politik Hukum Otonomi Daerah Sepanjang Peraturan 
Perundang-undangan Pemerintah Daerah” dalam Martin H. Hutabarat et.al., Hukum dan Politik 
Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah Jakarta; Sinar Harapan, 1996 
130 Bagir Manan,. “Politik Hukum,…op.cit  Hal. 140-154 
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proaktif dapat mengambil prakarsa yang kreatif  dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Hanya dengan itu, maka 

otonomi daerah dapat diciptakan tanpa rekayasa yang menipu dari 

pemerintah pusat. 

Hal ini yang membedakan antara UU No. 5/1974 dan UU No. 

22/1999. Bukti bahwa otonomi daerah dalam maknanya yang 

substantif itu tidak mendapatkan komitmen politik yang kuat di 

tingkat konseptual dan pelaksanaannya, dapat dibaca dari tafsir yang 

diberikan melalui Penjelasan UU No. 5 /1974 yang menyatakan 

bahwa “Hakekat otonomi itu lebih merupakan kewajiban daripada 

hak” (Pasal 1 huruf f). Pandangan demikian yang menyebabkan posisi 

pemerintah daerah sama sekali tidak berdaya untuk mengambil 

inisiatif  demi pembangunan daerahnya.  

Berbeda dengan UU No. 22/1999 yang menyatakan: 

“Pemberian kewenangan otonomi daerah didasarkan asas 

desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab” (Penjelasan UU No. 22/1999, dasar Pemikiran, 

huruf  h); dan juga penjelasannya yang mengemukakan bahwa dengan 

dibentukannya UU No. 22/1999 pada dasarnya seluruh kewenangan 

sudah berada pada Daerah Kabupatan dan Daerah Kota sebagai daerah 

otonom, berarti penyerahan kewenangan bukan hal yang mutlak harus 

dilakukan secara aktif oleh pusat tetapi cukup pula dengan pengakuan.   
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Pada era sekarang hubungan Pemerintahan Daerah dan pusat 

bisa dilihat dalam UU No. 32 Tahun 2004. dari segala jenis hubungan 

yang dipaparkan dalam undang-undang tersebut yang meliputi 

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. terdapat dua jenis 

hubungan yaitu hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan.131 

Yang dimaksud dengan hubungan administrasi adalah hubungan yang 

terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang merupakan satu Kesatuan dalam penyelenggaraan sistem 

administrasi Negara. Sedangkan hubungan kewilayahan adalah 

hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya 

daerah otonom yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan demikian,wilayah daerah merupakan satu 

Kesatuan wilayah Negara yang utuh dan bulat.  

Bagir Manan132 menjelaskan bahwa hubungan pusat dan 

daerah dalam kerangka desentralisasi berdasarkan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara  

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan 

prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/ perwakilan. Kata kerakyatan adalah 

paham demokrasi yaitu pemerintah oleh rakyat, dari rakyat dan 
 

131 Penjelasan Pasal 2 ayat 7 UU nomor 32 Tahun 2004 
132 Bagir Manan, Hubungan Antara pusat dan daerah menurut UUD 1945 , Jakarta : pustaka sinar 
harapam, 1994  
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untuk rakyat. Dalam Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah 

harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setemapt berdasarkan 

aspirasi dan kepentingannya. Kerakyata yang di pimpin leh 

hikmat kebijaksanaan artinya bahwa dalam menyelenggarakan 

pemerintahan demokratis tersebut harus berdasarkan kearifan 

(wisdom), Yaitu segala tindakan yang menghasilkan kedamaian 

(peaceful, bukan keributan.dalam permusyawaratan/perwakilan 

artinya bahwa sistem demokrasi dalam Pemerintahan Daerah 

dapat diselengarakan dalam permusyawarahan langsung seperti 

di desa yang menyelenggarakan demokrasi langsung maupun 

dalam sistem perwakilan dalam satuan pemerintahan yang lebih 

kompleks seperti pemerintah propinsi, kabuapten, maupun kota. 

b. Pemeliharaan dan Pengembangan Prinsip-Prinsip Pemerintahan 

Asli 

Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan daerah tidak 

boleh membongkar susunan dan struktur asli pemerinthan 

masyarakat bangsa Indonesia tapi harus memelihara dan 

mengembangkannya. Dalam UUD 1945 dan penjelasannya 

sangat jelas disebutkan bahwa daerah-daerah yang memiliki 

susnuan asli yaitu bekas-bekas daerah swapraja dijadikan daerah 

istimewa dengan mengembangkannya menjadi pemerintahan 

darah yang demokratis dan modern. Begitu juga dengan 

Kesatuan-Kesatuan masyarakat hukum adat .Kesatuan-Kesatuan 
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masyarakat tersebut juga harus dihormati statusnya selanjutnya 

dikembangkan menjadi satuan pemerintahan modern 

berdasarkan demokrasi. 

c. Kebhinekaan  

Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan daerah harus 

berdasarkan kebhinekaan sesuai dengan emboyan ” bhineka 

tunggal ika”. Bhineka artinya keragaman yaitu perbedaan 

budaya, adat istiadat, agama, suku, dan ras yang dimiliki bangsa 

Indonesia. Keragaman inilah yang menjadi dasar petrsatuan, 

bukan persatuan untuk menjaga keragaman. Prinsip kebhinekaan 

tersebut ditegaskan  dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dengan cara menghormati, mengakui, dan 

mengembangkan susunan asli pemerintahan bangsa Indonesia. 

Hal ini secara administratif, dituangkan dalam kebijakan 

desentralisasi teritorial maka keragaman tersebut bisa 

dipertahankan dan dikembangkan untuk mengmperkuat 

persauan. Sehingga wujud bangunan bangsa Indonesia adalah 

keragaman dalam persatuan dan Kesatuan dari perbedaan, bukan 

keragaman untuk persatuan dan Kesatuan atas perbedaan. 

d. Negara Hukum 

Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa 

Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan 

atas kekuasaan belaka (machstaat). Kemudian Pasal 18 UUD 
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1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah 

harus berdasarkan prinsip permusyawaratan/ demokrasi. Dengan 

demikian, penyelengaraan pemerintah daerah harus berdasarkan 

hukum dan demokrasi. 

Dua prinsip yang melandasi penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah tersebut melahirkan pinsip pemencaran 

kekuasaaan dan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Sesuai 

dengan UUD 1945 prinsip pemencaraan kekuasaan diwujudkan 

dalam kebijakan desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial 

dilakukan oleh badan-badan publik yaitu satuan daerah 

pemerintahan yang lebih rendah. Badan-badan tersebut adalah 

badan yang mandiri, pendukung wewenang, tugas dan tanggung 

jawab yang mandiri. Dengan demikian, kelengkapan 

pemeritahan desentralisasi tidak berada dalam kedudukan 

hubungan berjenjang (hirarkis) dengan organ-organ satuan 

pemerintahan tingkat lebih atas. Hubungan antara satuan 

Pemerintahan Daerah dengan pemerintahan yang lebih atas 

adalah sama-sama badan publik denga wewenang, tugas, dan 

tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang disepakati. 

Disamping itu, badan-badan publik dalam desentralisasi 

teritorial adalah politik. Artinya badan-badan publik yang berbentuk 

seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa 

adlah badan politik, yaitu badan publik yang pengisiannya dilakukan 
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scara politik (melalui pemilu) dan mempunyai wewenang dalam 

pembuatan kebijakan yang bersifat politik misal membuat peraturan 

daerah (fungsi legislasi). Jadi prinsip desentralisasi teritorial menurut 

UUD 1945 tidak hanya memencarkan aspek administrasi seperti 

memencarkan urusan-urusan tapi juga aspek politik yaitu diberikannya 

kebebabasan pada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan publik 

berdasarkan kepentingan daerah yang bersangkutan. Dengan 

demikian, rakyat daerah tetap memiliki keleluasaan dan kebebasan 

untuk berprakarsa dan menentukan kebijakan berdasarkan aspirasi dan 

kepentingan tanpa harus diatur oleh pemerintah pusat. 

Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial adalah bahwa baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memikul 

tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. 

Karena itu, harus ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung 

jawab. Hal-hal yang lebih bersifat layanan sosial dan perorangan lebih 

tepat diserahkan kepada daerah. Sedangkan hal-hal yang bersifat 

kebijakan nasional diserahkan kepada daerah. Hubungan pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah harus bermuara pada kesejahteraan 

dan keadilan sosial. 

d. Kewenangan Pemerintah Daerah Di Indonesia   

Negara Indonesia adalah Negara yang berbentuk Kesatuan 

(unitary state). Kekuasaan asal berada di pemerintah pusat, namun 

kewenangan (authorithy) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya 
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dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang, sedangkan 

kewenangan yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar dan 

undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah. Dengan pengaturan-pengaturan Konstitusional 

yang demikian itu, berarti NKRI diselenggarakan dengan Federal 

arrangement atau pengaturan yang bersifat Federalistis. 133

Daniel Dhakidae berpandangan bahwa bentuk Negara Federal 

bukan sesuatu yang aneh di dunia ini. Empat puluh persen warga 

dunia sekarang hidup di bawah sistem Federal. Kalau defenisi 

Federalisme itu dilonggarkan sedikit, maka sedikitnya bisa dibedakan 

tiga jenis Federalisme, yaitu Negara dengan sistem Federal mumi; 

Negara dengan bentuk Federal arrangement; dan Negara dengan 

bentuk Negara dan pemerintahan, yang disebut associated states.134

Dengan adanya pemberian otonomi yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab, maka pemahaman otonomi yang luas di sini 

memberikan arti bahwa daerah secara leluasa mengurus rumah 

tangganya sendiri, baik secara politik lokal, kemandirian administrasi 

Pemerintahan Daerah maupun keuangannya. Otonomi nyata adalah 

keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 

pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan 

serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang 

bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban 
 

133 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan Rl, Jakarta: The Habibie 
Center, 2001, Hal. 28. 

134 Adnan Buyung Nasution, (et. Al.), Federalisme…, op. cit., Hal. xxvii. 
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sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah 

dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah 

dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, berupa 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin 

baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, 

serta pemeliharaan yang serasi antara pemerintah pusat dengan daerah 

dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. 

Negara Kesatuan seperti Indonesia, desentralisasi merupakan 

pengalihan atau pelimpahan kewenangan secara teritorial atau 

kewilayahan yang berarti pelimpahan kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah di dalam Negara dan fungsional yang 

berarti pelimpahan kewenangan kepada organisasi fungsional (teknis) 

yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. 

Desentralisasi mengandung dua elemen pokok, yaitu 

pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara 

hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur 

dan mengurus dan atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu. 

Pelaksanaan desentralisasi dalam Negara Kesatuan berarti 

memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan 

aspirasi masyarakat setempat, tetapi tidak dimungkinkan adanya 

daerah yang bersifat Negara yang dapat mendorong lahirnya Negara. 

Desentralisasi dapat menjadi instrumen (alat) dalam mencapai 

tujuan Negara dan keseimbangan antara kebutuhan desentralisasi 
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penyelenggaraan pemerintahan, keutuhan Kesatuan dan persatuan 

bangsa dapat tercipta. Dalam pelaksanaan desentralisasi, NKRI dibagi 

atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang senantiasa 

mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam undang-undang. 

Kebijakan desentralisasi merupakan kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat, sedangkan pelaksanaan otonomi dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah. Konsep demikian memberikan pemahaman bahwa 

pembagian kekuasaan atau kewenangan pemerintahan dilandasi oleh 

dua prinsip pokok, yaitu kewenangan pemerintahan yang secara 

absolut tidak diserahkan kepada daerah karena bersangkut paut 

dengan kepentingan kehidupan bangsa dan tidak ada kewenangan atau 

kekuasaan pemerintahan yang diserahkan 100% (seratus persen) atau 

sepenuhnya kepada daerah, kecuali kewenangan pemerintahan yang 

menyangkut kepentingan masyarakat setempat. 

Penguatan otonomi menciptakan keseimbangan antara 

penyerahan dan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah 

dan menjaga keutuhan kehidupan NKRI. Tanpa adanya keseimbangan 

itu, maka cita-cita para pendiri Negara akan semakin terpinggirkan 

dalam penyelenggaraan Negara. Harapan dan cita-cita para pendiri 

Negara adalah wujud pemerintahan yang berdasar atas hukum, dijiwai 

paham demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan serta penguatan 

pemerintahan di daerah dengan sendi desentralisasi. 
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Hal tersebut menjadi sangat penting karena di satu sisi, 

penguatan pemerintahan di daerah melalui desentralisasi tanpa 

pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan akan 

membuat “kabur” makna otonomi, di sisi lainnya pembelengguan 

makna otonomi akan menggiring penyelenggaraan pemerintahan 

kepada sendi-sendi sentralisiasi, yang secara langsung bertentangan 

dengan kaidah mendasar dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar 

penyelenggaraan Negara (pemerintahan) di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Untuk menjembatani hal tersebut, antara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indoneisa dan penguatan Pemerintahan Daerah, 

maka akan menjadi unsur yang memegang peranan penting adalah 

aspek pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan, baik di tingkat 

Pemerintahan Pusat maupun di tingkat Pemerintahan Daerah. 

Pengawasan ini menjadi sarana (wadah) dalam menciptakan check and 

balances sistem pelaksanaan pemerintahan sampai di tingkat terendah, 

menjaga keseimbangan. 

 

2. Pandangan Teoritis Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia  

a. Otonomi Daerah : Proses Demokrasi atau Disintegrasi  

Ketika para pendiri Negara Republik Indonesia bersepakat 

untuk mendirikan sebuah Negara berdasar prinsip demokrasi maka 

dengan sendirinya prinsip otonomi daerah juga menyertainya. Hal ini 
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menjadi niscaya karena salah satu tuntutan penting bagi sebuah sistem 

demokrasi adalah adanya pemencaran kekuasaan baik secara horisontal 

(ke samping) lembaga tinggi Negara yang sejajar eperti DPR, Presiden, 

BPK, MA, dan DPA, sedangkan pemencaran vertikal ditandai oleh 

adanya desentralisasi dan otonomi daerah. 135

Bahwa adanya desentralisasi dan otonomi daerah diyakini oleh 

Bapak-bapak pendiri Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari 

pelaksanaan demokrasi dapat dipahami dari pemyataan Hatta bahwa: 

136

“Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk 
menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk 
pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, 
di desa, dan di daerah...dengan keadaan yang demikian, maka 
tiap-tiap bagian atau golo-ngan rakyat mendapat autonomi 
(membuat dan menjalankan peraturan-peraturan sen-diri) dan 
zelfgbestuur (menjalankan peraturanperaturan yang dibuat 
oleh dewan yang lebih tinggi) ...  Keadaan yang seperti itu 
penting sekali, karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu 
negeri tidak sama, melainkan berlain-lain”. (hatta, 1976 : 
103)”. 

 

 Dari apa yang dikemukakan Hatta menjadi jelas bahwa prinsip 

otonomi harus menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang 

demokratis agar ada jaminan kebebasan bagi warganya untuk me-

nyalurkan aspirasi politik.  

Karena otonomi daerah merupakan pancaran diterapkanaya 

asas desentalisasi. maka pada hakekatnya asas desentralisai inilah yang 

 
135 Mahfud MD, makalah Otonomi Daerah Sebagai Keharusan Agenda Reformasi Menuju 
Tatanan Indonesia Baru dalam Jurnal Administrasi Negara Universitas Brawijaya VoL I, No. 1, 
SePTember 2000 :1-10  
136 ibid 
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mendasari terwujudnya demokrasi. Dalam aspek hubungaanya dengan 

demokrasi, Yamin137 meletakkan desentralisasi sebagai syarat 

demokrasi karena Konstitusi disusun dalam kerangka Negara Kesatuan 

harus tercermin kepentingan daerah, melalui aturan pembagian 

kekuasaan antara badan-badan pusat dan badan-badan daerah secara 

adil dan bijaksana sehingga daerah memelihara kepentingannya dalam 

kerangka Negara Kesatuan. Susunan yang demokratis membutuhkan 

pemecahan kekuasaan pemerintahan di tingkat pusat dan pembagian 

kekuasaan antara pusat dan daerah. Di sinilah diketengahkan asas 

desentralisasi dan dekonsentrasi yang dapat membendung arus 

sentralisasi. 

Bagir Manan (1994) dalam konteks ini mengatakan bahwa ada 

tiga faktor yang menunjukkan kaitan erat antara demokrasi dan 

otonomi daerah :  pertama, untuk mewujudkan prinsip kebebasan  

(liberty) kedua, untuk membiasakan rakyat berupaya untuk mampu 

memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung 

dengan dirinya; ketiga, untuk memberikan pelayanan yang maksimal 

terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan dan kebutuhan 

beragam. Meskipun begitu memang tidak dapat di pungkiri begitu saja 

kenyataan bahwa di Negara yang menganut sistem sentralisasi pun 

mungkin dapat tumbuh demokrasi, namun adanya otonomi daerah dan 

 
137 Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia (Cet. IV), Jakarta Jambatan, 1960, Hal. 
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desentralisasi akan jauh lebih menjamin tumbuhnya demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya (Kelsen, 1973 : 312). 138

Diatas telah di jelaskan mengenai otonomi daerah sebagai 

proses demokrasi namun bagaimana dengan integrasi di Negara 

Indonesia bukankah Indonesia adalah Negara yang majemuk 

sedangkan dengan adanya demokrasi bisa dikatakan memberikan 

kebebasan yang seluas-luasnya terhadap kemajemukan tersebut artinya 

terdapat kesempatan yang sama serta kebebasan yang seluas-luasnya 

bagi semua kepentingan untuk masuk terkhusus kepentingan 

primordial bukankah dengan adanya hal tersebut celah adanya 

disintegrasi akan semakin lebar. 

Masalah ancaman disintegrasi dari sebuah proses demokrasi 

oleh Clifford Geertz mengatakan bahwa banyak Negara baru yang 

dihadapkan pada pilihan dilematis antara demokrasi dan integrasi yang 

mendasari dua motif yang berbeda dari Negara-Negara baru. Dalam 

temuannya temyata bahwa Negara-Negara baru yang senantiasa 

didorong oleh dua motif yang berbeda dan kerapkali bertentangan dan 

menimbulkan kegoncangan. Motif yang pertama adalah keinginan 

untuk diakui sebagai pelaku-pelaku yang bertanggung jawab dimana 

hasrat dan pendapat setiap kelompok masyarakat selalu 

diperhitungkan; sedangkan motif yang kedua adalah kehendak untuk 

membina Negara modem yang efisien dan dinamis. Motif yang 

 
138Mahfud MD, makalah Otonomi,… op.cit 
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pertama menuntut adanya demokrasi yang memberi penghargaan pada 

harkat rakyat berkaitan dengan ikatan-ikatan primordial (suku, agama, 

ras, daerah, bahasa); sedangkan motif yang kedua adalah tuntutan bagi  

integrasi yang didasarkan pada semakin pentingnya Negara yang 

berdaulat dan kuat untuk mencapai tujuan bersama sebagai satu 

bangsa. Kedua motif dan tuntutan itu memiliki karakter yang 

bertentangan meskipun sama-sama dibutuhkan. Demokrasi 

menghendaki pembebasan bagi agregasi dan artikulasi kepentingan 

yang didasarkan pada ikatan primordial sekalipun, sedangkan integrasi 

menghendaki penyatuan berbagai ikatan promodial ke dalam satu 

ikatan. Demokrasi menuntut kebebasan bagi masyarakat, integrasi 

lebih menghendaki pembatasan-pembatasan. Demokrasi  menuntut 

munculnya kepribadian otonom pada setiap ikatan primordial yang 

harus diberi peluang untuk berkontes secara demokratis dalam 

memperebutkan kendali Negara, sedangkan integrasi lebih 

mementingkan Kesatuan dan persatuan yang tidak terlalu toleran 

terhadap kontestasi antar ikatan primordial. Upaya pembangunan 

integrasi kerapkali harus beakibat terjadinya ancaman bagi kepribadian 

otonom berbagai ikatan primordial yang ada di dalam suatu bangsa. 

Geertz mengatakan bahwa di Negara-Negara baru seringkali terjadi 

kegoncangan sosial yang mengancam ikatan kebangsaan karena 

perbenturan antara keperluan demokrasi dan integrasi.139

 
139 Mahfud MD, makalah otonomi,… op.cit 
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Setiap Negara Kebangsaan memerlukan demokrasi dan 

integrasi sekaligus, padahal keduanya memiliki watak yang 

bertentangan. Demokrasi diperlukan agar setiap kelompok bisa secara 

bebas memperjuangkan aspirasinya melalui persaingan yang bebas 

pula, namun di saat yang sama integrasi diperlukan agar kedaulatan 

Negara senantiasa utuh (integrasi). Karena watak masing-masing yang 

berbeda-beda maka kerapkali Negara baru dihadapkan pada pilihan 

yang dilemmatis jika ingin demokrasi tinggalkan pemikiran integrasi, 

sebaliknya jika menginginkan integrasi merupakan pemikiran tentang 

demokrasi. Mengapa begitu dilematis? Karena jika demokrasi yang 

akan dibangun berarti harus membuka kebebasan dan otonomi 

kelompok-kelompok primordial di dalam masyarakat harus dikekang 

sedemikian rupa agar tidak terjadi perpecahan. Jika tampak ada ironi. 

Upaya integrasi bangsa biasanya menghadapi dilemma karena setiap 

proses penciptaan satu Negara kebangsaan yang berdaulat semakin 

meningkatkan sentimen primordial. Ini disebabkan oleh karena 

Negara-Negara baru kerapkali membawa hal-hal baru yang dapat 

diperebutkan oleh berbagai kelompok primordial. Maka harus 

dipahami bahwa setiap Negara baru memerlukan kewaspadaan atas 

timbulnya masalah SARA sebab ketidak puasan primordial biasanya 

membawa akibat pada timbulnya tuntutan untuk merumuskan kembali 

kedaulatan Negara bangsa. Dan ancaman disintegrasi ini bukan hanya 

korban atas satu rezim, tetapi juga bangsa. Itulah penjelasan Geerts 

tentang dilema antara demokrasi dan integrasi yang kelihatannya harus 
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dipilih satu karena diantara keduanya tidak dapat dibangun secara 

bersamaan. Tetapi sebenarya dilemma antara demokrasi dan integrasi 

itu bukan sesuatu yang mutlak harus dihadapi oleh setiap Negara. 

Disni sebenamya merupakan seruan agar setiap Negara dapat mengatur 

dirinya sedemikian rupa agar pemenuhan tuntutan integrasi dan 

demokrasi itu dapat terpenuhi secara serasi, bukan harus dipenuhi 

salah satu.  

Pada akhirnya dari berbagai uraian dan pandangan diatas dapat 

di simpulkan bahwa keberadaan otonomi daerah di Indonesia 

merupakan proses menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis, 

sesuai dengan amanat Konstitusi. Adanya otonomi daerah merupakan 

sebuah toleransi pemerintah pusat terhadap daerah dalam rangka 

mengurus rumah tangganya. Aspek demokrasi yang dimaksud disini 

adalah adanya optimalisasi peran serta masyarakat di daerah dalam 

membangun atau mengurus daerahnya sesuai dengan prakarsa dan 

kreativitas masyarakat tanpa semuanya harus di urus oleh pusat. 

Karena kecendrungan yang terjadi ketika semua harus tersentralisasi di 

pusat maka konsekwensinya adalah adanya keseragaman dan 

menafikkan keberagaman yang terjadi di daerah. Namun perlu menjadi 

perhatian pula bagi Negara untuk selalu menempatkan integrasi 

berdampingan dengan demokrasi artinya tidak selayaknya Negara 

hanya menitik tekankan pada demokrasi saja atau sebaliknya pada 

integrasi saja. Keduanya harus berjalan seiringan. 
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b. Otonomi Daerah : Jawaban terhadap Kekuasan yang Tepusat di 

Era Orde Baru 

Kekuasaan yang tersentralisasi dipusat membawa dampak yang 

buruk bagi keberlangsungan demokrasi dan tehambatnya kemandirian, 

inisiatif dan prakarsa daerah dalam mengurus dan membangun 

daerahnya. Karena kehendak pusat yang begitu dominan dalam 

menentukan semua kebijakan bahkan sampai keranah urusan rumah 

tangga di daerah. Dari pengalaman berjalannya Pemerintahan Daerah 

serta keberlangsungan demokrasi pada masa orde baru misalnya dapat 

dilihat bahwa peran serta masyrakat dalam hal ini di daerah begitu di 

batasi dan semuannya di tentukan oleh pusat. Dengan dalil untuk 

menjaga stabilitas nasional guna terciptannya pembangunan yang 

efektif, dengan mengorbankan peran serta masyarakat untuk ikut serta 

dalam memberikan kontribusi dan sumbangsih pikiran dalam 

mengentaskan permasalahan di Indonesia. Sehingga sangat wajar 

ketika masyarakat memandang bahwa pemerintah pusat begitu tertutup 

dan tidak aspiratif. Walaupun terasa saat itu stabilitas nasional terjaga 

itu karena semua celah untuk masyarakat bahkan hanya untuk 

menyuarakan pikirannya sangat di batasi dan di tutup-tutupi. 

Pemerintahan Orde Baru dibawah Soeharto berhasil 

memenangkan pergulatan politik untuk menjadikan pembangunan 

ekonomi sebagai pilihan pokok dalam menyelesaikan krisis. Kebijakan 

ini dimenangkan  melalui keputusan Seminar AD di Bandung pada 
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Tahun 1966 yang menetapkan bahwa "pembangunan ekonomi  harus 

dilakukan secara sungguh-sungguh apapun biayanya" dan untuk 

mengamankan program pembangunan ekonomi maka "stabilitas politik 

harus dipandang sebagai prasyaratnya". Untuk membangun stabilitas 

ini maka garis politik yang harus ditekankan adalah penguatan 

integrasi (persatuan dan Kesatuan) yang perlu dibangun dengan format 

politik yang tidak demokratis. 140

Orde Baru terperangkap pada pemikiran bahwa membangun 

integrasi itu harus mengesampingkan demokrasi. Demokrasi baru akan 

dibuka jika ekonomi sudah kuat. Itulah yang mendasari tampilnya 

pemerintahan yang sangat otoriter dibawah Soeharto. Demokrasi yang 

dibangun adalah demokrasi formalitas semata karena substansinya 

tidak demokratis. Ada lembaga-lembaga demokrasi seperti MPR, 

DPR, parpol, ormas dan pers tetapi semuanya di tekan sedemikian rupa 

untuk tidak berbeda dari pandangan pemerintah. Pemilu 

diselenggarakan lima Tahun sekali tetapi dengan proses yang penuh 

rekayasa dan kecurangan. Di MPR dan DPR ditanam tangan-tangan 

eksekutif sehingga wadah aspirasi politik masyarakat ini menjadi 

sangat mandul dan tidak mampu melakukan kontrol yang efektif 

Terhadap pemerintah. Ini semua dibangun atas dasar "demi 

pembangunan ekonomi". 

 
140 Mahfud MD, makalah otonomi,… op.cit 
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Selama pemerintahan orde baru dengan UU No. 5 Tahun 1974 

sebagai landasan hubungan Pusat dan Daerah telah terjadi 

ketidakadilan dalam hubungan antara Pusat dan Daerah baik secara 

politik maupun secara ekonomis. Secara politis terlihat bahwa 

Pemerintah Daerah itu lebih merupakan alat pusat daripada alat daerah 

otonom dan desentralisasi. DPRD yang seharusnya menjadi pemegang 

dan penanggung jawab otonomi daerah dijadikan bagian dari 

pemerintah daerah yang lebih bertanggung jawab ke Pemerintahan 

Pusat. Kepala Daerah secara praktis tidak ditentukan oleh DPRD sebab 

calon-calon yang akan dipilih oleh DPRD harus mendapatkan 

persetujuan dulu dari Pusat dan dari calon-calon yang dipilih oleh 

DPRD itu Pusat dapat memilih salah satunya tanpa terikat pada 

peringkat hasil pemilihan. Pandangan daerah tentang figur Kepala 

Daerah yang dikehendaki menjadi tidak dihiraukan. Dibidang  

ekonomi terjadi hal yang sama sebab Pemerintah Pusat menguras 

hampir seluruh kekayaan daerah. Sebagai contoh di Irian Jaya yang 

kaya emas banyak penduduk mati kelaparan, di Buton yang merupakan 

penghasil aspal terbanyak banyak jalan yang kurang aspal, minimal 

jika dibandingkan dengan jalan-jalan di Jawa. Hal ini memperlihatkan 

bahwa pemerintah pusat telah menyebabkan rendahnya proporsi 

konsumsi pendapatan daerah di daerah-daerah kaya jauh dari 

kewajaran. Belum lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang 
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kesemuannya menggunakan dalil menjaga stabilitas nasional untuk 

mewujudkan pembangunan ekonomi. 

Terkait dengan hal itu jika dikaji secara teoritis bahwa peran 

pemerintah pada masa orde baru yang begitu tertutup dan kurang 

aspiratif tersebut begitu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi 

padahal Indonesia di bangun dengan landasan demokrasi sesuai 

amanat Konstitusi. Demokasi yang dimaksud disini adalah adanya 

kebebasan dan keadilan bagi masyarakat. Pemencaran kekuasaan dan 

pembagian urusan tidak berjalan sabagaimana mestinya padahal 

Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan 

pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan 

(Separation of Power). Teori yang paling populer mengenai soal ini 

adalah gagasan pemisahan kekuasaan Negara (Separation of Power) 

dimana kekuasaan Negara haruslah dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-

fungsi legislatif, eksekutif dan judikatif. Fungsi legislatif biasanya 

dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau ‘legislature’, fungsi 

eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi judikatif 

dengan lembaga peradilan. Berbeda pada masa orde baru karena bisa 

dikatakan semua terpusat pada kehendak pemerintah pusat (eksekutif) 

fungsi legislatif (MPR, DPR) kurang berjalan sebagaimna mestinya. 

Otonomi daerah disini merupakan mekanisme untuk mengatur 

kekuasaan Negara yang dibagikan secara vertical dalam hubungan 

‘atas-bawah’. Sebagaimana diketahui dalam berbagai literature bahwa 
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pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu sama-sama 

merupakan konsep mengenai pemisahan kekuasaan (Separation of 

Power) yang, secara akademis, dapat dibedakan antara pengertian 

sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep pemisahan 

kekuasaan (separation of power) itu juga mencakup pengertian 

pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah ‘division of 

power’ (‘distribution of power’). Pemisahan kekuasaan merupakan 

konsep hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, sedangkan 

konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara horizontal, 

kekuasaan Negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan 

yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga Negara tertentu, yaitu 

legislatif, eksekutif, dan judikatif. Sedangkan dalam konsep pembagian 

kekuasaan (distribution of power atau division of power) kekuasaan 

Negara dibagikan secara vertical dalam hubungan ‘atas-bawah’141.  

Maka dari hal tersebut adanya otonomi daerah merupakan 

jawaban terhadap permasalahan pada masa orde baru tersebut, 

sehingga paska reformasi langkah yng dilakukan adalah amandemen 

terhadap substansi UUD 1945 yang di dalamnya terdapat hal-hal yang 

melegitimasi kekuasaan pemerintah pusat atau presiden yang begitu 

dominan serta di gantinya UU No. 5 Tahun 1974.   

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kekuasaan pemerintah pusat yang begitu mutlak dan centralistik 

 
141 Baca makalah Jimly Asshiddiqie, Otonomi…, op.cit 
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sebenarnya membawa dampak yang bermacam-macam akan baik 

ketika pemeintah mampu bertindak secara adil. Pemerintahan yang 

sentralistik seperti ini  mungkin dari sisi stablitas nasional (Kesatuan) 

akan terasa baik karena mampu menjaga integrasi dimana semua harus 

tunduk dan patuh terhadap kehendak pusat tersebut, semua celah akan 

adanya oposisi dan gerakan ”kiri” harus di hilangkan dan di tumpas. 

Namun akan berdampak buruk ketika pemerintah tidak mampu 

bertindak secara adil maka endingnya sudah dapat dilihat bahwa 

kesewenang-wenanganlah yang akan menjadi akhirnya dan yang 

mendapatkan dampak dan akibatnya adalah masyarakat itu sendiri 

dimana ketidakmandirian daerah, tekanan/ketertindasan, serta tidak 

diserapnya aspirasi masyarakat terjadi dalam masyarakat. Maka paska 

reformasi otonomi daerah diharapkan mampu menjawab serta 

mengentaskan permasalahan tersebut sehingga diharapkan dengan 

adanya otonomi daerah manmpu menumbuhkan kemandirian serta 

tumbuhnya iklim yang demokratis dalam masyarakat dalam hal ini di 

daerah. 

c. Otonomi Daerah sebagai Perwujudan Pemerintahan Lokal (Local 

Government) 

Munculnya pemerintahan local dan otonomi daerah sebenarnya 

didasarkan pada harapan untuk tidak terjadinya pemusatan kekuasaan 

pada satu orang atau satu lembaga. Dimana dengan terjadinya 

pemusatan kekuasaan tersebut akan cendrung mengakibatkan 
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kekuasaan yang sewenang-wenang. Hal ini sesuai teori yang 

melegitimasi kekuasaan dalam hal ini dapat dilihat dalam paham 

kedaulatan rakyat. Perkembangan pemikiran ini diawali oleh 

perlawanan kaum monarkomaken terhadap raja dan gereja di masa 

abad pertengahan. Pemikiran mereka didasarkan pada keraguan 

terhadap anggapan bahwa raja-raja dan gereja tidak mungkin 

melakukan kesewenang-wenangan. Timbulnya pemikiran ini 

dikarenakan adanya kesewenang-wenangan yang memang terjadi pada 

masa itu. Raja dan gereja mempunyai kekuasaan yang mutlak. 

Berbicara Local Government dapat mengandung tiga arti. 

Pertama, berarti pemerintahan local (dari segi lembaga/badan/organ di 

tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan 

pemerintahan di daerah) Kedua, pemerintahan local yang dilakukan 

oleh pemerintahan local (dari segi fungsi dimana fungsi dalam Local 

Government begitu terbatas berbeda dengan pusat) . Ketiga berarti, 

daerah otonom. (dari segi kewenangan untuk mengambil kebijakan, 

serta mengatur urusan rumah tangganya atas prakarsa sendiri)  

Dari segi lembaga/badan/organ pemerintahan daerah di  

Indonesia akan merujuk pada kepala daerah dan DPRD yang masing-

masing pengisiannya dilakukan dengan cara dipilih secara langsung, 

bukan ditunjuk.  

Dari segi fungsi Local Government memiliki fungsi 

pembentukan kebijakan (policy making function) dan fungsi pelaksana 

kebijakan (policy executing function). Fungsi pembentukan kebijakan 
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dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi 

pelaksana kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat 

local. Namun fungsi ini begitu terbatas hanya mencakup urusan rumah 

tangga daerah yang telah di tentukan di luar urusan yang dikecualikan.  

Local Government dalam pengertian organ maupun fungsi 

tidak sama dengan pemerintah pusat yang mencakup fungsi legislatif, 

eksekutif, dan judikatif. Pada lokal government hampir tidak  terdapat  

cabang  dan fungsi judikatif. Hal ini terkait dengan materi pelimpahan 

yang diterima oleh pemerintahan local. Materi pelimpahan wewenang 

kepada pemerintah local hanyalah kewenangan pemerintahan. 

Kewenangan legislasi dan judikasi  tidak diserahkan kepada 

pemerintah local. Kewenangan legislasi tetap dipegang oleh badan 

legislatif (MPR, DPR, dan BPD) di pusat sedangakan kewenangan 

judikasi tetap dipegang oleh badan peradilan (mahkamah agung, 

pengadilan tinggi, peradilan negeri, dan lain-lain). Kalau toh di daerah 

terdapat badan peradilan seperti pengadilan tinggi di propinsi dan 

pengadilan negeri di kabupaten/ kota masing-masing bukan merupakan 

bagian dari pemerintah local. Badan-badan peradilan tersebut adalah 

badan badan yang independent dan otonom di bawah badan peradilan 

pusat. 

Dari segi kewenangan untuk mengambil kebijakan, serta 

mengatur urusan rumah tangganya Local Government memiliki 

otonomi (local, dalam arti self government). Yaitu mempunyai 
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kewenangan mengatur (rules making = regeling) dan mengurus (rules 

application = bestuur) kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri.  Dalam istilah administrasi public masing-masing 

wewenang tersebut lazim disebut wewenang membentuk kebijakan 

(policy making) dan wewenang melaksanakan kebijkan (policy 

executing). Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma 

hukum yang berlaku umum. Dalam konteks otonomi daerah, norma 

hukum tertuang dalam peraturan daerah dan keputusan kepala daerah 

yang bersifat pengaturan. Sedangkan mengurus merupakan perbuatan 

menerapkan norma hukum yang berlaku umum pada situasi konkrit 

dan individual (beschikking) atau perbuatan material berupa pelayanan 

dan pembangunan obyek tertentu.  

De Guznon dan taples (dalam Tjahja Supriatna; 1993) 

menyebutkan unsur-unsur Pemerintahan Daerah yaitu : 

1) Pemerintahan Daerah adalah subdivisi politik dari kedaulatan 

bangsa dan Negara; 

2) Pemerintahan Daerah diatur oleh hukum; 

3) Pemerintahan Daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih 

oleh penduduk setempat; 

4) Pemerintahan Daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan  

peraturan perundangan; 

5) Pemerintahan Daerah memberikan pelayanan dalam wilayah 

jurisdiksinya. 
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Dengan merujuk pada uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa otonomi daerah berhubungan dengan Pemerintahan Daerah 

otonom (Self Local Government). Pemerintahan Daerah otonom adalah 

Pemerintahan Daerah  yang badan pemerintahannya dipilih penduduk 

setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap 

mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Namun perlu dipahami 

bahwa dari segi organ, fungsi, kewenangan dalam otonomi daerah di 

Indonesia pun sebenarya tetap terdapat pembatasan karena adanya 

status sebagai perwujudan Local Government tersebut. Dari segi organ 

dan fungsi hanya merujuk kepala daerah dan DPRD sedangkan organ 

yudikatif seperti lembaga peradilan merupakan lembaga otonom. Peran 

legislasi disini digantikan hanya dengan kewenangan membentuk 

kebijakan dan melaksanakan kebijakan itupun hanya mencakup urusan 

rumahtangga yang telah di tentukan undang-undang. Sehingga 

sebenanrnya jelas disini bahwa kedudukan dan keberadaan otonomi 

daerah merupakan subordinat dan dependent terhadap pemerintah 

pusat. 

 

d. Otonomi Daerah : Penerapan Konsep Federalisme Di Indonesia 

Perbincangan  mengenai bentuk Negara (staat vormen) terkait 

dengan pilihan-pilihan antara (a) bentuk Negara Kesatuan (unitary 

state, eenheidsstaat), (b) bentuk Negara Serikat (Federal, bonds-staat), 

atau (c) bentuk Konfederasi (confederation, staten-bond). 
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Sementara di Indonesia menganut bentuk Negara Kesatuan 

seperti yang telah tercantum dalam Konstitusi. Maka sebenarnya ketika 

otonomi daerah diterapkan di Indonesia berarti telah mengakomodir 

sebagian konsep pemerintahan di dalam Negara yang berbentuk 

Federal. Maka Jimly Asshiddiqie mengatakannya sebagai “Federal 

arrangement” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Mengacu pada konsep Negara menurut perkembangan teori 

politik modern, pada dasarnya terdapat dua bentuk Negara yang 

dikenal luas, yaitu: (1) Negara Federasi  atau Serikat dan (2) Negara 

Kesatuan atau unitaris. Disamping itu ada pula yang disebut  

Konfederasi, namun bentuk terakhir ini  ditinjau dari sudut ilmu 

politik pada hakikatnya dianggap bukanlah bentuk Negara yang 

sebenarnya. Federasi menurut sebagian ahli merupakan bentuk tengah 

atau  konfromistis antara Negara Kesatuan yang ikatannya kuat dan 

Konfederasi yang ikatannya longgar. Tetapi, berbeda dengan bentuk 

Konfederasi yang pembentukannya semata didasarkan perjanjian 

bersama  untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu, namun 

kedaulatan penuh secara internal maupun eksternal tetap merupakan 

milik Negara-Negara anggotanya; Dalam Federasi sendiri sebagai 

sebuah bentuk Negara  parexcelence, Kesatuan-Kesatuan politik 

teritorialnya yang secara harafian sering disebut Negara 

Bagiantidaklah memiliki kedaulatan sendiri-sendiri, karena kedaulatan 
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tersebut secara penuh adalah terletak pada Federasi itu sendiri142. 

Catatan khusus yang penting digaris bawahi berdasarkan filosofi 

pembentukan Negara Federal itu adalah bahwa komponen-

komponennya menghendaki persatuan (union), tetapi menolak 

Kesatuan (unity)143. Sebagaimana Konfederasi, Federasi sebenarnya 

terbentuk karena kehendak unit-unit politik teritorial yang 

mendukungnya. Karena itu, dalam Federasi umumnya sistem yang 

diterapkan adalah desentralisasi atau pemencaran kekuasaan 

(distribution of power); dimana Negara Bagianmemiliki kewenangan 

membentuk Undang-Undang Dasar sendiri dan mengatur bentuk 

organisasi pemerintahannya sendiri, dalam batas-batas Konstitusi 

Federal. Sedangkan wewenang membentuk undang-undang pusat 

untuk mengatur hal-hal tertentu termasuk penyelenggaraan 

pemerintahan, telah terperinci dalam Konstitusi Federal144.  

Adapun Negara Kesatuan yang dibentuk berdasarkan azas 

unitarisme merupakan bentuk Negara yang paling kukuh dan lebih 

ketat dibandingkan dengan bentuk Federasi maupun Konfederasi, 

karena bagian-bagiannya tidak merupakan kedaulatan (Negara-Negara 

berdaulat) atau kekuasaan asli (desentralisasi penuh)145. Kedaulatan  

Negara atas wilayah atau daerah dipegang sepenuhnya oleh satu 

 
142 George Jelinek dalam Riwu Kaho,.  Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: 
Bina Aksara, 1982 
143 Riwu Kaho,.Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Bina Aksara. 1982 

Hal.1 
144 kutipan pendapat Prof. R. Kranenburg dalam Miriam Budiardjo,  Dasar……, ibid Hal. 143 
145Fahmi Amrusyi,. “Otonomi dalam Negara Kesatuan” dalam Abdurrahman (ed.).Beberapa 
Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press, 1987. Hal. 56-57 



 
125

 

                                                

pemerintah pusat. Negara Kesatuan pada umumnya sistem 

pemerintahannya dapat bersifat sentralisasi  (centralization of  power) 

dan juga dapat desentralisasi (division of power) ataupun bersifat 

konsentrasi dan dekonsentrasi. Prinsip Negara Kesatuan adalah bahwa 

pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara 

ialah pemerintah pusat  (central government). Kalaupun dilakukan 

pelimpahan kekuasaan, wewenang atau otonomi sedemikian rupa 

kepada pemerintah daerah  (local government), maka pelimpahan 

tersebut merupakan suatu kebulatan dengan kekuasaan tertinggi tetap 

pada pemerintah pusat146.  

Negara Kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun dari 

beberapa Negara. Melainkan hanya terdiri atas satu Negara, sehingga 

tidak ada Negara di dalam Negara. Dengan demikian dalam Negara 

Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang 

mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang 

pemerintahan Negara, menetapkan kebjakan pemerintahan dan 

melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-

daerah.147 Berbeda dengan Negara Federasi, lebih lanjut Soehino 

menjelaskan, Negara Federasi adalah Negara yang bersusunan jamak, 

maksudnya Negara ini tersusun dari beberapa Negara yang semula 

telah berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, 

mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri, tetapi kemudian karena 

 
146 ibid 
147 Baca Soehino, Ilmu…., ibid, Hal.224 
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sesuatu kepentingan, entah kepentingan politik, ekonomi atau 

kepentingan lainnya , Negara-Negara tesebut saling menggabungkan 

diri untuk membentuk suatu ikatan kerja sama yang efektif. Namun 

disamping itu, Negara-Negara saling meggabungkan diri tersebut 

kemudia disebut Negara Bagian, masih ingin mepunyai urusan-urusan 

pemerintahan yang berwenang dan dapat diatur dan di urus sendiri, di 

samping urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan di urus 

bersama-sama oleh ikatan kerja samanya tersebut.148

Dari hal tersebut diatas berbicara Pemerintahan Daerah 

Otonom dalam konsep Negara Kesatuan bisa diartikan sebagai 

pemerintahan yang dipilih penduduk setempat dan memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri 

berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan 

kedaulatan nasional.  

Dengan demikian otonomi dalam Negara Kesatuan 

mempunyai batas-batas tertentu dan terikat pada prinsip utama, yaitu 

tidak sampai mengancam keutuhan Negara Kesatuan itu sendiri. 

Kendatipun pemerintah daerah sebagai bagian pemerintahan nasional  

yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan-kepentingan masyarakatnya di dalam daerahnya sendiri, 

namun otonomi itu tetap terikat pada batas-batas wewenang yang telah 

diterimanya berdasarkan peraturan-peraturan dan perundang-

undangan yang ditetapkan pemerintah pusat.  

 
148 Ibid, Hal. 226 
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Jika kita lihat dalam Konstitusi (UUD amandemen) dan 

undang-undang yang telah ada utamanya paska reformasi dalam UU 

No. 22 Tahun 1999 sampai dengan Undang-undang sekarang yang 

berlaku UU No.32 Tahun 2004 sampai perubahannya (UU no 12 

Tahun 2004), Terdapat penerapan prinsip-prinsip Federalism Meskipun 

ditegaskan bahwa organisasi pemerintahan Republik Indonesia 

berbentuk Negara Kesatuan (unitary), tetapi konsep dasar sistem 

pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah diatur menurut prinsip-

prinsip Federalisme. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut yang 

ditentukan hanyalah kewenangan pusat yang mencakup urusan 

hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan 

fiskal, yustisia dan urusan agama, sedangkan kewenangan berkenaan 

dengan urusan sisanya (lainnya) justru ditentukan berada di daerah 

(kabupaten/kota). Bahkan, dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, 

yaitu Pasal 18 ayat (5) dinyatakan: “Pemerintah daerah menjalankan 

otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Jika di 

tafsirkan hal ini bisa di katakan sebagai bentuk penerapan prinsip-

prinsip Federalism. Karena pada umumnya dipahami bahwa dalam 

sistem Federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (residual 

power) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem Negara 

Kesatuan (unitary), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di 

pusat.  
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Dari uraian yang telah di sebutkan diatas dapat disimpulkan 

bahawa Indonesia telah menerapkan sebagian konsep pemerintahan 

yang terdapat di Negara Federal karena nyatanya dalam aspek formal 

yang melandasi jalannya pemerintahan utamanaya paska reformasi 

terdapat ketentuan yang mengatur pembagian kekuasaan asli dengan 

kekuasaan sisa dimana secara teoritis seharusnya di Negara Kesatuan 

seperti Indonesia  baik kekuasaan asli dan kekuasaan sisa berada di 

pusat namun dengan adanya otonomi daerah berarti sedikit mengurangi 

atau membatasi kekuasaan pusat karena didaerahpun di beri kekuasaan 

sepanjang yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat. Namun hal ini 

tidak berpengaruh terhadap kedaulatan Negara Kesatuan karena daerah 

disini berada pada posisi tetap menghormati dan berada pada 

kedaulatan Negara Kesatuan bukan atas dasar kedaulatan sendiri.  

Sehingga dapat dikatakan Bahwa di Indonesia pemerintahan 

berjalan dengan tetap menjalankan 2 kutub yakni antara kutub 

sentralisasi dan desentralisasi. Disatu sisi bahwa daerah diberi otonomi 

dalam mengembangkan rumah tangganya disisi lain keberadaan 

otonomi daerah tetap merupakan subordinat dan dependent terhadap 

pemerintah pusat. Daerah tidak dapat terlepas dari pusat atau Negara. 

Ini adalah sebuah konsekwensi ketika Indonesia menganut bentuk 

Negara Kesatuan yang bentuk pemerintahannya Republik dan berasas 

demokrasi. Dalam tataran bentuk Negara Indonesia tetap mempertahan 

kan bentuk Negara Kesatuan namun dalam tataran berjalannya 

Pemerintahan Daerah sebagai toleransi pemerintah pusat Indonesia 
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menerapkan sebagian bentuk-bentuk pemerintahan yang di terapkan di 

Negara yang berbentuk Federal. 

 

B. Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Daerah Berdasarkan 

Perkembangan Konstitusi Republik Indonesia 

Berbicara mengenai kebijakan dalam sebuah pemerintahan akan 

sangat berkaitan dengan  substantsi yang terdapat dalam landasan normative 

peraturan dalam Negara yakni peraturan perundang-undangan. Berikut akan 

dibahas mengenai kebijakan otonomi daerah yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan bagaimana perkembangannya selama ini dimulai sejak 

Konstitusi Indonesia yang pertama sampai dengan Konstitusi yang telah di 

amandemen pada saat ini. 

1. Konsep Otonomi Daerah Berdasarkan Perkembangan Konstitusi 

Negara Kesatuan RI 

a. Masa Pemberlakuan UUD RI Tahun 1945 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun  1945 

merupakan Konstitusi pertama yang menjadi dasar Negara 

Indonesia. Diputuskan dan disahkan pada awal berdirinya Negara 

Indonesia melalui rapat (PPKI) dalam sidangnya tanggal 18 

agustus 1945 di Jakarta  

Secara tersirat dalam batang tubuh (Pasal-Pasalnya) 

memuat ketentuan yang mendasar mengenai gagasan Negara 

Kesatuan , bentuk Negara Republik, kedaulatan rakyat dan Negara 

Hukum. Hal ini dipertegas lagi dengan gagasan mengenai 
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pelaksanaan kekuasaan lembaga Negara dan kekuasaan 

pemerintahan senantiasa mengacu pada Konstitusi. Wujud Negara 

Kesatuan yang dipadu dengan sistem presidensil dalam 

pelaksanaan kekuasaan pemerintahan mendaat justifikasi kaidah 

yang tersurat dalam Konstitusi.149

Mengenai pengaturan Pemerintahan Daerah Secara tekstual 

dapat dilihat dalam UUD 1945 yaitu dalam Pasal 1, Pasal 4, Pasal 

5 dan Pasal 18. Secara tersirat dalam Pasal 18 dapat di tafsirkan 

Pemerintahan Daerah lebih mengedepankan aspek desentralisasi.  

Menurut penjelasan Pasal 18 bahwa oleh karena Negara 

indoesia itu suatu eenheidsaat, maka Indonesia tak akan 

mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat 

pula. Berarti dalam konsep ini sangat berbeda dengan konsep 

dalam Negara Federasi dimana dalam lingkungan Negaranya 

terbagi dalam Negara-Negara. 

Keinginan untuk menggunakan desentralisasi dalam 

pemerintahan Indonesia merdeka sebenarnya telah diutarakan jauh 

sebelum Indonesia merdeka, antara lain oleh Hatta. Hasrat ini di 

gagas dan di kedepankan dalam rapat-rapat BPUPKI dan menjadi 

lebih konkret dalam forum PPKI, ketika Amir dan Ratulangi 

mengutarakan perlunya penegasan mengenai desentralisasi. 

Pendapat ini yang kemudan di setujui oleh peserta rapat, antara lain 

 
149 Lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 beserta penjelasannya 
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oleh Supomo dengan mengutarakan bahwa pengaturan (lebih 

lanjut) mengenai desentralisasi akan diatur dalam undang-undang. 

Prinsip-prinsip dan pandangan inilah yang kemudian diadopsi 

dalam UUD 1945 , khususnya dalam kaidah Pasal 18.150   

Pasal 18 yang  merupakan hasil pengesahan terhadap Pasal 

17 rancangan UUD mengandung prinsip bahwa dari wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dibagi-bagi dalam 

satuan-satuan pemerintahan yang tersusun dalam daerah besar dan 

kecil, disini mengandung makna adanya penerapan prinsip 

desentralisasi teritorial.151

Karena di Indonesia terdapat konsep Negara hukum dan 

kedaulatan rakyat jika dikaitkan dengan sendi desentralisasi, di 

samping dekonsentrasi, maka akan di temukan adanya pemencaran 

kekuasaan. Ini dapat dilihat dari kaidah Pasal 18 UUD 1945, yang 

secara Konstitusional pemencaran kekuasan di lakukan melalui 

badan-badan publik satuan pemerintahan di daerah dalam wujud 

desentralisasi teritorial, yang mempunyai kewenangan, tugas dan 

tanggung jawab yang mandiri. 

Dengan demikian pelaksanaan Pasal 18 secara tidak 

langsung memberikan justifikasi adanya pemerintah pusat dan 

daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan konsekwensi 

 
150 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan daerah berdasrakan asas desentralisasi menurut 
UUD 1945, UNPAD Bandung, 1990, Hal.175-176 
151 R.M.A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: pusat studi HTN FH UI, 
2004,  Hal. 383 
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politis dari Negara Kesatuan dan merupakan amanat Konstitusi 

yang harus dipertimbangkan sehingga perkembangan bergerak 

antara dua kutub, antara sentralisasi dengan desentralisasi. Yang 

akhirnya antara kedua kutub tersebut harus berjalan seimbang 

sehingga Negara tidak mungkin memilih salah satu alternatif 

sentralisasi atau desentralisasi. 

b. Masa Pemberlakuan Konstitusi RIS Tahun 1949 

Konstitusi RIS lahir ditengah berkecamuknya peperangan 

antara Negara Indonesia yang baru berdiri dengan Negara Belanda 

yang berusaha untuk mendirikan kembali kekuasaannya di 

Indonesia yang telah runtuh paska berakhirnya perang dunia II. 

Hanyalah karena kedudukan politis dan kekuasaan militer 

Republik Indonesia dan pengaruh komisi perserikatan bangsa-

bangsa untuk Indonesia  (United Nations Commmision For 

Indonesia). Suatu konferensi meja bundar antara Belanda dan 

Indonesia telah dilangsungkan di Denhag dari 23 agustus – 2 

november 1949. Sebagai hasilnya pada 27 desember 1949 Kerajaan 

Belanda terpaksa harus memulihkan kedaulatan atas wilayah 

Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Dan pada hari yang 

sama juga Republik Indonesia menyerahkan kedaulatannya kepada 

Republik Indonesia Serikat dan menjadi salah satu dari enam belas 

Negara Bagiandari Republik Indonesia Serikat.152

 
152 Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif , Aksara Baru: Jakarta, 1986 
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Sehingga Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 

1949 bisa dikatakan sebagai jalan tengah teradap kemelut yang 

terjadi antara Indonesia dengan Belanda, dimana Negara Indonesia 

mengalami perubahan dari bentuk Kesatuan menjadi Negara 

Federal. Perubahan ini secara langsung turut mempengaruhi 

pelaksanaan pemerintahan sampai di daerah-daerah. Bukan lagi 

hubungan pusat dengan daerah , tetapi antara pemerintah Negara 

Federal dengan pemerintah Negara Bagianserta pemerintah Negara 

Bagiandengan pemerintah daerah di bawahnya. Pemberlakuan 

Konstitusi RIS, dalam realitannya membawa konsekwensi atas 

pembagian wilayah (daerah) dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Kekuasaan dalam Konstitusi RIS dilakukan oleh 

pemerintah bersama dengan DPR dan senat, yang memperkenalkan 

sistem bikameral di parlemen yang juga ada di Negara Serikat pada 

umumnya. Penataan lembaga Negara dan kekuasaan masing-

masing dikuti dengan penataan wilayah pemerintahan di Negara 

Bagian atau daerah yng tidak berdiri sendiri sebagai Negara 

Bagian.153

Mengenai pengaturan wilayah, dalam Konstitusi RIS 

wilayah pemerintahan meliputi seluruh daerah yang berdiri sebagai 

Negara Bagian, seperti Negara Indonesia timur, Negara pasundan: 

termasuk distrik Federal Jakarta , Negara Jawa Timur, Negara 

 
153 Lihat dalam Konstitusi RIS Pasal 1 Bab Negara RIS, bagian bentuk Negara dan kedaulatan. 
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Madura, Negara Sumatera Timur serta Negara Sumatera Selatan 

Daerah lainnya bukan Negara  bagian tetapi sebagai satuan 

kenegaraan yang berdiri sendiri dan memunyai kedaulatan untuk 

menentukan nasib sendiri seperti.154 Jawa Tengah, Bangka, 

Belitung, Riau, Kalimantan Barat (Daerah Istimewa), Dayak Besar, 

Daerah Banyar, Kalimantan Tenggara, Serta Kalimantan Timur155 

Negara Bagian dan daerah bagian satuan kenegraaan yang berdiri 

sendiri (berdaulat), mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak 

ini diwujudkan dalam kedaulatan rakyat masing-masing daerah 

untuk menentukan status dan pimpinan, tanpa ada intervensi dari 

Pemerintah Federal serta pelaksanaan pemerintahannya yang 

disesuaikan dengan format/ konsep demokrasiyang dikedepankan 

dalam Konstitusi RIS.156

Pembagian penyelenggaraan pemerintahan antara RIS dan 

Negara bagaian serta satuan kenegaraaan lainnya ditentukan dalam 

Konstitusi RIS. Perubahan terhadap hal itu hanya dapat dilakukan 

atas permintaan daerah-daerah bagian bersama-sama atau atas 

insiatif Pemerintah Federal sesudah mendapat persesuaian dengan 

daerah-daerah bagian bersama-sama, menurut acara yang 

ditetapkan yang ditetapkan dengan undang-undang Federal. 

Pembagian kekuasaan dalam kerangka pemerintahan Negara 

 
154 Lihat dalam Konstitusi RIS dalam BAB 3 : satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri yang 
bukan Negara, Pasal 49  
155 Lihat dalam Konstitusi RIS, khususnya Bab 1 bagian 2,  Pasal 2 
156 Lihat dalam Konstitusi RIS bab II, Bagian 1, Pasal 42-45 
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Federal ditentukan ditentukan terlebih dahulu kekuasaan pada 

Negara (daerah) bagian, kemudian kekuasaan yang dilimpahkan 

pada Pemerintah Federal.157 Kedudukan daerah-daerah swapraja 

masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian.158

Kedudukan Negara Bagiandan satuan kenegaraan dalam 

daerah bagian tetap berdaulat, yang berdampingan dengan Negara 

Federal. Kedudukan Pemerintahan Daerah-daerah bagian mengacu 

pada konsep demokrasi yang diatur secara tegas dalam Konstitusi 

Federal, demikian pula dengan satuan-satuan kenegaraan yang 

tegak sendiri dan yang bukan berstatus Negara.159 Disamping itu , 

memperkenalkan bicameral sistem dalam wujud parlemen, yang 

bersama dengan pemerintah (eksekutif) menyelenggarakan Negara 

dan pemerintahan setelah penataan struktur dan kekuasaan lembaga 

Negara selesai, Pemerintah Federal menata pelaksanaan 

pemerintahan Negara-Negara Bagiandan satuan kenegaraan 

lainnya.160

Konstitusi RIS memberikan batasan dalam memberikan 

status Negara kepada daerah-daerah yang dipandang tidak sanggup 

melaksanakan dan memenuhi hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan 

kewajiban-kewajiban suatu Negara. Peraturan-peraturan 

ketataNegaraan Negara haruslah menjamin hak atas kehidupan 

 
157 Lihat dalam Konstitusi RIS Pasal 52-53 
158 Lihat dalam Konstitusi RIS  Bagian III, Pasal  64-67 
159 Lihat dalam Konstitusi RIS Pasal 45 dan Pasal 49 
160 Lihat dalam Konstitusi RIS Bagian 2, Pasal 2 
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rakyat sendiri kepada pelbagai persekutuan rakyat di dalam 

lingkungan daerah mereka itu dan harus pula mengadakan 

kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara demokrasi dalam 

daerah-daerah otonom. Kedudukan Federasi bagi satuan-satuan 

kenegaraan yang tegak sendiri dan yang bukan berstatus Negara, 

diatur dengan undang-undang Federal.161

 Lahirnya Konsititusi RIS di Indonesia menjadi legitimasi 

bagi lahirnya Negara serikat/Federasi  Indonesia. Masalahnya 

secara teoritis Negara  Federasi/Serikat lahir oleh adanya Negara-

Negara yang bersepakat untuk saling menggabungkan diri dan 

membentuk satu Kesatuan Negara Federasi/Serikat namun di 

Indonesia beranjak dari satu Negara yang dipecah dalam Negara-

Negara Bagianyang mempunyai kedaulatan dan UUD sendiri. 

Sehingga pada dasarnya menurut hemat penulis bentuk Negara 

Serikat ini bisa dikatakan sangat di paksakan. Bentuk Negara RIS 

di Indonesia saat itu hanya sebagai batu loncatan guna melepaskan 

cengkraman kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena dari sisi 

historis Negara Indonesia lahir dari adanya perjuangan revolusi 

daerah-daerah jajahan di Indonesia yang bersatu untuk membentuk 

satu Negara karena adanya kesamaan nasib. Selain itu tuntutan 

adanya peralihan di Indonesia dari Negara Kesatuan ke bentuk 

Negara Serikat sebenarnya bukanlah kehendak Indonesia itu 

 
161 Lihat dalam Konstitusi RIS Pasal 46 ayat 2 
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sendiri tapi karena adanya campur tangan kekuasaan Negara asing 

yang mencoba untuk kembali menjajah Indonesia.  

Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa Konstitusi lebih 

mengatur secara jelas mengenai aspek Federalistis di Indonesia. 

Artinya ketika secara teoritis dalam Negara Federal kedududukan 

daerah disini berdiri dengan kedaulatan sendiri dan berdampingan 

menjalankan pemerintahan dengan pemerintahan Negara Federal. 

Disini jelas berbeda dengan bentuk Negara Kesatuan dimana 

daerah kedudukannya dependent kalaupun ada otonomi hanya 

merupakan urusan yang telah diatur dalam UU menjadi urusan 

pemerintah daerah. Daerah mempunyai UUD sendiri. Namun 

Selain itu menurut hemat penulis bahwa pemberlakuan konsep 

Negara Federal secara penuh tesebut sejak awal sangat dipaksakan 

dan telah batal dan gagal dengan sendirinya karena bukanlah 

beranjak dari kesepahaman bersama dari daerah-daerah dalam 

Negara Kesatuan Indonesia dan sejak awalpun Negara Indonesia di 

bangun berdasarkan bentuk Negara Kesatuan tidak ada Negara 

dalam Negara.  

c. Masa Pemberlakuan UUD Sementara RI Tahun 1950 

Pemberlakuan UUD Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) 

merupakan salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk 

menstabilkan  kembali penyelenggaraan Negara setelah mengalami 

gejolak politik. Gejolak politik ini diakibatkan oleh perseteruan 
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Negara Republik Indonesia dengan Negara asing yang dulunya 

sempat menanamkan pengaruh  di Indonesia melalui politik 

penjajahan sehingga segala bentuk dan sistem penyelenggaraan 

Negara diatur dan tunduk pada sistem yang diterapkan oleh Negara 

pendudukan (penjajah). 

Untuk itu, melalui landasan hukum UU No. 7/1950 

dilakukan perubahan mendasar mengenai hukum dasar 

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, melalui perubahan 

Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS 1950 yang 

ditandatangani oleh Presiden RIS pada 15 Agustus 1950..  

Rencana Undang-undang tentang perubahan Konstitusi 

Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang 

Dasar Sementara Republik Indonesia tersebut di atas disetujui 

seluruhnya dalam Sidang ke-I Babak ke-3 rapat ke-71 Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat pada hari Senen 

tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.162

Pergantian Konstitusi pada saat itu diawali oleh 

kesepakatan  dan persetujuan antara perwakilan pemerintah RIS 

dan pemerintah RI dalam sidang (pertemuan) pada hari Jumat 9 

Mei 1950, yang melahirkan beberapa kesepakatan penting. 

1) Menyetujui melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan 

daripada RI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. 

 
162 UU No. 7/1950  tentang perubahan Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi 
Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. 
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2) Menyetujui pergantian Konstitusi RIS 1949 menjadi UUDS 

1950 sebagai hukum dasar Negara. 

3) Untuk meratifikasi persetujuan ini, maka masing-masing 

pemerintahan RIS mengajukan kepada DPR dan senat, 

sedangkan pemerintah RI mengajukan kepada BP KNIP. 163 

UUDS Negara Kesatuan tersebut memuat apa yang 

ditentukan dalam piagam persetujuan antara RIS dan pemerintahan 

RI, antara lain 164

1. Dasar-dasar yang sesungguhnya sudah diakui oleh RIS maupun 

oleh RI, tetapi tidak atau kurang dijelaskan dalam Konstitusi 

sementara RIS maupun di dalam UUD RI ditegaskan di dalam 

UUDS Negara Kesatuan ini ;  

2. Dasar-dasar yang sama di RIS dan di RI, tetapi yang 

dinyatakan dengan susunan kata-kata berlainan sedemikian 

rupa sehingga dapat menimbulkan persangkaan akan adanya 

perbedaan  paham;  

3. Susunan kata-kata dan istilah-istilah pada umumnya dan 

terutama yang dapat menimbulkan salah pengertian, diperbaiki, 

dan (s) sistematika, dimana perlu, diperbaiki, yaitu: 

a. Yang dimaksudkan dengan daerah Republik Indonesia itu 

ialah daerah Hindia Belanda dulu (Pasal 2); Pasal 18 dan 
 

163 Naskah Persetujuan Pemerintahan RIS dan Pemerintahan RI yang ditetapkan pada hari Jum’at 
10 Mei 1950 oleh Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta dan Perdana Menteri RI A. Hal.im. 
Dalam Agussalim Andi Gajong, Pemerintahan...,op.cit,  Hal. 133-134 
164penjelasan UU No. 7/1950 tentang perubahan Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat 
menjadi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. 
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Pasal 43 ayat 2 cukup sempurna dalam menunjuk 

pengakuan kemerdekaan beragama serta sudah meliputi apa 

yang dimaksud dalam Pasal 18 "Universal Declaration of 

Human Rights"; hak-hak penduduk atas kemerdekaan 

berkumpul dan berapat (Pasal 20), berdemonstrasi dan 

mogok (Pasal 21) diakui dan diatur dengan undangundang, 

dengan pengertian, sekalipun Undang-undang itu belum 

diadakan, hak-hak itu sudah boleh dilakukan, karena sudah 

diakui dalam Undangundang Dasar; hak memajukan 

pengaduan atau permohonan kepada penguasa secara 

kolektif (Pasal 22); yang dimaksudkan dengan perkataan 

perbedaan dalam Pasal 25 ayat 2 itu ialah kebutuhan 

masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat yang 

berbeda-beda, yang telah ada dan bukannya menimbulkan 

perbedaan-perbedaan baru, bahkan dimaksudkan supaya 

perbedaan-perbedaan yang baru ada itu dengan 

perkembangan masyarakat akan hilang, setidak-tidaknya 

akan berkurang; hak mendirikan Serikat sekerja untuk 

memperjuangkan kepentingan anggauta-anggauta (Pasal 

29); Pelarangan organisasi-organisasi yang bersifat 

partikelir yang merugikan ekonomi nasional (Pasal 37 ayat 

3); dasar sama-hak yang harus diperhatikan oleh penguasa 

dalam memberikan sokongan kepada pejabat pejabat agama 
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dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan  

perkumpulan agama (Pasal 43 ayat 3); Pasal 58 Undang-

Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan ini sama 

bunyinya dengan Pasal 100 Konstitusi Sementara Republik 

Indonesia Serikat; Pasal ini dibuat bukan dengan maksud 

meneruskan adanya "minoriteiten" dalam Negara Indonesia 

yang demokratis, bahkan cita-cita Negara kita ialah 

mempersatukan segala golongan satu Bangsa yang 

"homogeen"; akan tetapi oleh karena dalam "realiteit" pada 

waktu sekarang golongan-golongan kecil itu masih ada, 

maka perlu diadakan jaminan, supaya mereka mempunyai 

perwakilan dalam Dewan Perwakilan Rakyat; Pengaturan 

pokok-pokok mengenai perhubungan di darat, laut dan 

udara dengan Undang-undang (Pasal 88); tugas kewajiban 

Dewan Pengawas Keuangan (Pasal 112); bea dan cukai 

yang perlu disebutkan sendiri di samping pajak (Pasal 117); 

adanya alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan 

Undang untuk memelihara ketertiban dan keamananan 

umum (Pasal 130); menyusun kembali tenaga yang ada 

berarti bahwa, setelah terbentuknya Negara Kesatuan, 

pegawai yang ada itu di tempatkan sedemikian rupa 

diseluruh Indonesia, sehingga tercapai "the right man in the 

right place" dan efficiency yang sebesar-besarnya, dengan 
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tidak membedabedakan antara pegawai tersebut; 

selanjutnya karena untuk membentuk aparatur Kementerian 

(Jawatan) yang bulat perlu pemindahan- pemindahan 28 

pegawai, maka sebelum jaminan perumahan dapat 

disediakan untuk pemindahan pegawai yang diperlukan 

untuk kebulatan aparatur Kementerian  (jawatan), maka 

Kementerian-kementerian (Jawatan-jawatan) di tempatkan 

di Jakarta, Yogyakarta dan lain-lain tempat sesuai dengan 

sifat Kementerian (Jawatan) berhubung dengan 

kedudukannya di tempat masing-masing (Pasal 146) 

b. Mukaddimah Konstitusi Sementara R.I.S. alinea ke-1 

diganti dengan alinea ke-1 dan ke-2 dari Pembukaan 

Undang-Undang Dasar R.I.; kedudukan daerahdaerah 

Swapraja diatur dengan Undang-undang (Pasal 132); pada 

pembentukan Undang-undang itu serta pemerintahannya, 

yang akan dilakukan dengan mengganti hak-hak asal-usul, 

akan didengar pihak yang bersangkutan; antara lain Pasal 

33, untuk menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh 

semena-mena atau dengan membedakan agama satu sama 

lain; Pasal 37 ayat 1, untuk menegaskan bahwa Pemerintah 

berkewajiban mengadakan perubahan (perbaikan) ekonomi 

negeri untuk menjamin perikehidupan tiap-tiap warga-

Negara Indonesia; 
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c. Bab yang mengatur alat-alat perlengkapan dan bab yang 

mengatur tugas alat-alat perlengkapan Negara 

dikemukakan, mendahului bab yang mengatur 

Pemerintahan Daerah dan Swapraja; Pasal-Pasal tentang 

hak interpelasi dan hak enquete Dewan Perwakilan Rakyat 

dipindah tempatnya ke dalam bagian yang mengatur Dewan 

Perwakilan Rakyat.   

Adapun ketentuan-ketentuan dalam Piagam Persetujuan 

tersebut UUDS 1950 mengubah susunan Negara Federal menjadi 

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Perubahan ini 

membawa konsekuensi makna hukum yang mengatur pelaksanaan 

pemerintahan di daerah. UUDS mengatur hubungan antara pusat 

dengan daerah dalam bingkai Kesatuan dalam kerangka NKRI. 

Perubahan tersebut dapat dilihat dalam makna secara tekstual  yang 

ditegaskan dalam UUDS 1950 yang mengatur dan menjiwai 

pelaksanaan pemerintahan  di daerah. 165

Konstitusi ini dijadikan dasar perubahan landasan hukum 

penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang senantiasa  

mendengar seluruh aspirasi elemen bangsa dalam menjaga 

keutuhan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dasar pertimbangan perubahan Konstitusi dilihat dalam beberapa 

hal, antara lain sebagai berikut: 

 
165 Lihat dalam Pasal 1, Pasal 131, dan Pasal 132 UUDS 1950.  
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1) Rakyat di daerah bagian seluruh Indonesia menghendaki 

bentuk susunan Negara Republik-Kesatuan seperti pada saat 

Negara ini diproklamasikan . 

2) Senantiasa meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. 

3) Negara yang berbentuk Republik–Kesatuan ini sesungguhnya 

tidak lain daripada  Negara Indonesia yang kemerdekaannya 

diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, yang kemudian menjadi 

Republik-Federasi. 

4) Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur telah 

menguasakan  pemerintah Republik Indonesia Serikat 

sepenuhnya untuk bermusyawarat dengan pemerintah daerah 

bagian  Negara Republik Indonesia. 

5) Telah tercapai kata sepakat antara kedua fihak dalam 

permusyawaratan  itu sehingga untuk memenuhi kehendak 

rakyat, tibalah waktunya untuk mengubah Konstitusi sementara 

Republik Indonesia Serikat  menjadi Undang-Undang Dasar 

sementara Negara yang berbentuk Republik Kesatuan dengan 

nama Republik Indonesia. 

6) Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah Republik 

Indonesia tanggal 19 Mei 1950.166 

Adanya perubahan Konstitusi sebagai hukum dasar NKRI 

secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintah 

 
166 Lihat UUDS RI, khususnya klausul Menimbang dan Mengingat lihat juga dalam klausul UU 
No. 7/1950 
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sampai ke daerah karena aturan pelaksana sebagai landasan hukum 

pelaksanaan pemerinthanan senantiasa mengacu dan dijiwai oleh 

Konstitusi.  

Konstitusi RIS yang dahulunya menganut sistem Federal, 

kemudian UUDS 1950 mengubah sistem tersebut menjadi Negara 

Kesatuan yang berbentuk Republik. Perubahan ini membawa 

konsekuensi makna hukum yang mengatur pelaksanan 

pemerintahan di daerah. UUDS mengatur hubungan antara 

pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah dalam bingkai satu 

Kesatuan dalam kerangka NKRI. Perubahan tersebut dapat dilihat 

dalam makna secara tekstual yang ditegaskan dalam UUDS yang 

mengatur dan menjiwai pelaksanaan pemerintahan di daerah.167

UUDS juga menegaskan landasan hukum pelaksanaan 

Pemerintahan Daerah dalam beberapa Pasal, seperti pembagian 

daerah Indonesia atas daerah besar, dan kecil yang berhak 

mengurus rumah tangganya sendiri dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar 

perwakilan dalam sistem pemerintahan  Negara. Kepada daerah 

diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri dan dengan undang-undang  dapat diserahkan 

penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah yang tidak termasuk 

 
167 Lihat dalam UUDS 1950, khususnya klausul Bab I, Bagian I, khususnya dalam Pasal 1. Lihat 
juga dalam Pasal 45 UUDS 1950 
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dalam urusan rumah tangganya. Kedudukan daerah swapraja dan 

bentuk susunan pemerintahannya diatur dan disesuaikan dengan 

sistem pemerintahan.168

Kedudukan daerah-daerah swapraja dan bentuk susunan 

pemerintahannya diatur dan disesuaikan dengan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, dengan senantiasa mengingat 

dasar-dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem 

pemerintahan Negara. Daerah-daerah swapraja yang ada tidak 

dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan 

kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah 

undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan umum 

menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk 

itu kepada pemerintah.169

UUDS NKRI ini dalam bentuknya adalah perubahan 

Konstitusi RIS yang secara langsung mengubah bentuk Negara 

sehingga banyak Pasal-Pasal Konstitusi  RIS dihapuskan, diubah 

ataupun diganti, dan juga Pasal-Pasal baru dimasukkan. 

Berdasarkan dengan perubahan Konstitusi ini, maka dasar 

(landasan) pelaksanaan pemerintah daerah dalam UUDS 1950 ini 

dapat dilihat dalam beberapa Pasal, antara lain sebagai berikut: 

1) Pasal 131 UUDS 1950 memuat prinsip-prinsip: ayat (1): 

pembagian daerah Indonesia  atas daerah besar dan kecil  akan 

 
168 Lihat dalam Pasal 131 UUDS 1950 
169Lihat dalam Pasal 132 UUDS 1950 
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merupakan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus  

rumah tangganya sendiri (otonom), dengan bentuk dan susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar 

perwakilan dalam sistem pemerintahan Negara : ayat (2), 

kepada daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri; ayat (3) dengan undang-

undang dapat diserahkan penyelenggaraan  tugas-tugas kepada 

daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah 

tangganya. 

2) Pasal 132 UUDS 1950 memuat prinsip-prinsip, yaitu ayat (1) : 

kedudukan daerah-daerah swapraja diatur dengan undang-

undang, dengan ketentuan  bahwa dalam bentuk susunan 

pemerintahannya harus diingat pula ketentuan dalam Pasal 131, 

dasar-dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem 

pemerintahan Negara; ayat (2): daerah-daerah swapraja yang 

ada tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan 

kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah  

undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan umum 

me nuntut pengpapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa 

untuk itu kepada pemerintah, ayat (3): perselisihan-perselisihan 

hukum tentang peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 

(1) dan tentang menjalankannya diadili oleh badan peradilan 
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yang dimaksud dalam Pasal 108. Kedudukan  daerah-daerah 

swapraja diatur dengan undang-undang (Pasal 132); pada 

pembentukan undang-undang itu serta pemerintahannya, yang 

akan dilakukan dengan mengganti hak-hak asal-usul akan 

didengar oleh pihak yang bersangkutan. 

3) Pasal 133 UUDS 1950 menegaskan, sambil menunggu 

ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 132, maka 

peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan 

pengertian bahwa pejabat-pejabat daerah bagian dahulu yang 

tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan pejabat-

pejabat yang demikian pada Republik Indonesia. 

Realisasi amanat UUDS 1950 ini secara tidak langsung 

menghendaki perubahan aturan yang menjadi landasan hukum 

pelaksanaan pemerintahan di daerah. Hal ini mendesak untuk 

dilakukan perubahan karena di satu sisi pemberlakuan UU No. 

22/1948 terbatas pada daerah tertentu (wilayah Negara RI  pada 

saat Indonesia berbentuk RIS). Akhirnya pemerintah menerbitkan 

UU No. 1/1957 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah yang 

merupakan peraturan pelaksanaan UUDS 1950. 

d. Masa Pemberlakuan UUD RI 1945 (Periode Dekrit II : Dekrit 

Presiden RI) 

Setelah pemberlakuan UUDS sekitar 9 (sembilan) Tahun, 

maka pada 5 Juli 1959, melalui Dekrit Presiden RI diberlakukan 
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kembali UUD 1945 yang dulunya berfungsi sebagai hukum Negara 

dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintah pada saat NKRI 

diproklamasikan. Dekrit Presiden dibingkai dalam Keppres No. 

150/1959.170

Keppres ini berisikan tiga hal pokok, yaitu pembubaran 

konstituante, penetapan UUD 1945, dan pembentukan MPRS serta 

pembentukan DPAS.171  

UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara pada saat 

diproklamasikan dan diberlakukan kembali pada saat keluarnya 

Kepress No. 150/1959 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959) memuat 

ketentuan dasar atau ketentuan pokok, yang menjiwai pelaksanaan 

Pemerintahan Daerah, antara lain (1) Kaidah Pasal 1 mengenai 

Bentuk dan Kedaulatan NKRI.172 (2) kaidah Pasal 4 dan Pasal 5 

mengenai kekuasaan pemerintahan Negara 173 dan (3) kaidah Pasal 

18 mengenai Pemerintah Daerah 174. 

Pergantian UUD bukan saja dipergunakan untuk 

menyesuaikan susunan pemerintahan di daerah dengan susunan 

menurut UUD 1945, tetapi juga sekaligus melakukan 

penyempurnaan terhadap UU No. 1/1957 dalam suatu bentuk yang 

 
170Lihat dalam KEPPRES 150/1959 tentang Kembali Kepada Undang Undang Dasar 1945 atau 
disebut juga dengan dekrit presiden 5 juli 1959 
171 ibid 
172 Lihat dalam UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (1) 
173 Lihat dalam UUD 1945 khususnya Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta 

penjelasan Pasal 4 dan 5 
174 Lihat dalam UUD 1945 khususnya Pasal 18 dan Penjelasannya. 
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formal undang-undang  yakni dengan menerbitkan UU No. 18 

Tahun 1965.  

Setelah terjadi peralihan kekuasaan dari era pemerintahan 

di bawah Ir. Soekarno kepada pemerintah Soeharto yang 

mengusung simbol “Orde Baru” untuk melaksanakan UUD 1945 

sebagaimana mestinya, maka pemerintah menerbitkan UU No. 

5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.  

Hingga Pada era bergulirnya reformasi 1998 dengan 

lengsernya Suharto Pemerintah Di bawah pimpinan Habibie, 

menerbitkan  UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagai landasan hukum pelaksanaan pemerintah daerah. Ditengah-

tengah pemberlakuan UU No. 22/1999, guliran konsep amandemen 

terhadap UUD 1945 berjalan. Pemerintahan dibawah pimpinan 

Presiden Habibie dan parlemen melahirkan suatu kesepakatan 

untuk memulai proses amandemen UUD 1945, yang dilakukan 

dalam empat tahapan (mulai Tahun 1999 s/d 2002). Setelah 

amandemen UUD 1945 rampung dilaksanakan dan diterapkan 

secara menyeluruh, maka penamaan UUD 1945 berubah menjadi 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Karena pada masa ini adalah masa kembalinya ke UUD 

1945 maka konsep otonomi daerah di Indonesiapun diatur 

berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. 

Sehingga peran pemerintah pusat pun disini begitu dominan  
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e. Masa Pemberlakuan UUD Tahun 1945 (Periode III: 

Amandemen UUD 1945) 

Pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 ini merupakan 

pemberlakuan periode ketiga UUD 1945 setelah mengalami 

amandemen empat tahap. Pada Tahun 1999, perjalanan NKRI 

kembali mengalami dinamika ketataNegaraan, dengan 

dilakukannya amandemen mengenai UUD 1945 yang secara 

langsung  turut mempengaruhi landasan pelaksanaan pemerintahan, 

khususnya pelaksanaan pemerintahan di daerah. Kaidah Konstitusi 

sebagai dasar dari pelaksanaan pemerintahan di daerah berubah, 

pokok pikiran yang menjiwai penyelenggaraan  Pemerintahan 

Daerah berbeda pemaknaannya dengan pemberlakuan UUD 1945 

periode sebelumnya (saat proklamasi dan saat keluarnya Dekrit 

Presiden) 

Perubahan dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain : 

pertama, pada UUD 1945 hasil proklamasi dan dekrit presiden 5 

juli 1959 menegaskan mengenai representasi kedaulatan rakyat dan 

dilakukan sepenuhnya oleh MPR serta tidak menegaskan  secara 

tersurat dalam Pasalnya mengenai Negara hukum (makna Negara 

hukum dicantumkan dalam penjelasannya).175 Sementara, menurut 

UUD 1945 hasil amandemen menegaskan mengenai kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD serta 

 
175 Lihat dalam UUD RI Tahun 1945 (periode I dan II) Pasal 1 ayat 2 
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menambah satu Pasal yang secara tekstual menegaskan bahwa 

Indonesia adalah Negara hukum.176

Kedua,. mengenai Hak dan kekuasaan presiden dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan mengalami 

perubahan, seperti dalam kata  “memegang kekuasaan” dan kata 

“persetujuan DPR”,177 yang berubah menjadi kata“ berhak  

mengajukan” dan kata “kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.178

Ketiga, pemerintah daerah yang diatur dalam Kaidah Pasal 

18 UUD RI 1945 masih abstrak karena hanya secara tersurat dalam 

kata “daerah besar dan kecil” dan kata “bentuk susunan 

pemerintahannya”. Sementara, dalam UUD NRI 1945 

(amandemen) mengenai Pemerintahan Daerah, dalam  Pasal 18 

lebih jelas tersurat dengan kata “daerah provinsi, daerah kabupaten, 

dan kota”, dan kata “mengatur dan mengurus sendirimenurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan“, “memiliki dewan perwakilan  

rakyat daerah”, “Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya”, serta “menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain”. 

Keempat, UUD NRI 1945 (amandemen) mengubah 

(menambah) Pasal 18 sebelumnya menjadi 3 Pasal, yaitu dalam 

Pasal 18A mengenai hubungan wewenang dan hubungan 

 
176 Lihat dalam UUD NRI Tahun 1945 (amandemen) dalam bab I mengenai Bentuk dan 

Kedaulatan, khususnya dalam Pasal 1 ayat 1-3. 
177 Lihat dalam UUD RI Tahun 1945 (periode I dan II) Pasal 5 
178 Lihat dalam UUD NRI Tahun 1945 (amandemen) Pasal 5 
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keuangan, dan Pasal 18B mengenai pengakuan kekhususan dan 

keistimewaan daerah. 

Realisasi dari amanat amandemen UUD ini secara langsung 

membawa konsekuensi terhadap landasan hukum Pemerintahan 

Daerah. Kaidah Pasal 18 UUD 1945 sebelumnya diamandemen 

diperluas (ditambah) dengan 2 Pasal, yang tentunya kaidah yang 

terkandung di dalamnya turut berubah. Untuk itu, diterbitkanlah 

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang waktu itu 

pemerintah di bawah Presiden Megawati (yang sebelumnya wakil 

dari Presiden Abdurrahman Wahid).  

Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa  pelaksanaan 

otonomi daerah di masa amandemen ini lebih menitikberatkan 

pada perubahan secara signifikan terhadap pembatasan kekuasaan 

pusat dimana pada era sebelumnya era orde baru bahwa otonomi 

daerah tidak diatur secara jelas bahkan ada tekanan terhadap 

daerah. Pemerintahan Pusat begitu dominan terhadap semua 

kebijakan Negara, karen peran eksekutif yang begitu besar bahkan 

pada tataran fungsi legislasi. MPR dan DPR dsini tidak berperan 

scara optimal. Namun memang hal tersebut bukan tanpa dasar 

karena pemerintah saat itu memang menafsirkan berjalannya 

pemerintahan beranjak dari penafsiran terhadap ketentuan UUD 

1945. 
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2. Materi Muatan Otonomi Daerah Menurut Perkembangan 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

a. Materi Muatan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan 

komite  nasional daerah dipandang sebagai salah satu landasan 

pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Undang-undang 

ini bersifat sementara guna mengisi kekosongan peraturan tentang 

Pemerintahan Daerah terutamannya sebelum diadakannya 

pemilihan umum yang mempertegas kedudukuan KNID (komite 

nasional Indonesia daerah)179.  

Sebagai peraturan sementara waktu, tentu peraturan ini 

tidak sempurna dan tentu tidak akan memberikan kepuasan 

sepenuhnya, karena harus diadakan dengan cepat sekedar 

mencegah kemungkinan kekacauan. Sebagai badan yang harus 

menunggu pemilihan umum, maka tidak perlu diadakan pemilihan 

baru, agar Komite Nasional Indonesia dapat menjelma menjadi 

Badan Perwakilan Rakyat.180   

Lain dari pada itu perlu diterangkan bahwa sifat Komite 

Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakyat lain sekali 

daripada sifat Komite Nasional Indonesia sebelum berganti sifat. 

Ketika Komite Nasional Indonesia dibentuk, kekuasaan Jepang 

 
179 Penjelasan huruf A pemandangan Umum UU No. 1 Tahun 1945, bahwa sebelum diadakannya 
PEMILU, Perlu diadakan aturan sementara waktu untuk menetapkan kedudukan KNID dan UU ini 
dimaksudkan hanya mengatur kedudukan KNID untuk sementara waktu, sebelum diadakan 
PEMILU 
180 ibid 
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masih merajalela dimana-mana pegawai Pangreh Praja dan Polisi 

sekalipun mereka telah bersumpah setia pada Republik, pada 

hakekatnya masih dibawah kekuasaan Jepang. Oleh karena 

keadaan yang demikian itu, maka Komite Nasional pada masa itu 

merupakan kaki tangan Republik dan mengerjakan banyak hal-hal 

yang biasanya dikerjakan oleh Pangreh Praja dan Polisi. Setelah 

kekuasaan sipil dapat direbut daripada tangan Jepang, dari 

kekuasaan mereka, maka dengan sendirinya hak-hak kekuasaan 

Komite Nasional Indonesia itu harus dikembalikan kepada alat-alat 

pemerintahan yang resmi, dan dengan pengembalian itu terbukalah 

satu lapangan yang lebih sesuai dan indah bagi K.N.I sebagai 

badan yang meliputi segenap lapisan dan golongan Rakyat, ialah 

lapangan yang lebih sesuai dan indah bagi Komite Nasional 

Indonesia sebagai Badan yang meliputi segenap lapisan dan 

golongan Rakyat, ialah lapangan penjelmaan kedaulatan Rakyat 

dan berganti sifat menjadi : Badan Perwakilan Rakyat. Sebagai 

Badan Perwakilan Rakyat, Komite Nasional Indonesia hanya 

mempunyai suatu kewajiban ialah : Mengadakan Undang-Undang 

untuk daerahnya. Sungguhpun berbeda dalam dasarnya, tetapi 

sebagai penjelmaan dapat dikatakan, bahwa kewajiban Komite 

Nasional Indonesia sebagai Badan Perwakilan Rakyat dapat 

diumpamakan sebagai Gemeenteraad dan Regentschapsraad 
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dahulu, yang mempunyai kewajiban mengadakan Gemeente dan 

Regentschapsverordening.181

Undang undang Nomor 1 Tahun 1945 secara formal 

dipandang sebagai salah satu landasan pelaksanaan Pemerintahan 

Daerah di Indonesia. Walaupun sangat sederhana Undang-undang 

ini menegaskan beberapa hal esensial mengenai Pemerintahan 

Daerah yang baru dalam Pasal-Pasalya antara lain:  

1. Pembentukan badan perwakilan rakyat daerah dengan 

mengubah fungsi dan tugas komite nasinoal Indonesia daerah. 

(Pasal 2) 

2.  Badan perwakilan rakyat daerah dipilih dan bersama-sama 

kepala daerah bertugas dalam rangka menjalankan dan 

mengatur Pemerintahan Daerah (Pasal 2 dan 3) 

b. Materi Muatan Menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 

Setelah UU No 1 Tahun 1945 tentang komite nasional 

daerah berlaku positif sekitar tiga Tahun, maka pemerintah saat itu 

hendak menyempurnakannya dengan menerbitkan UU No. 22 

Tahun 1948 yang mengatur perlunya penentuan batas–batas 

wewenang daerah sehingga daerah tidak memasuki wewenang 

pemerintah pusat. 

Undang-undang no. 22 Tahun 1948, bermaksud 

mengadakan keseragaman (uniformitas) dalam Pemerintahan 

 
181 ibid 



 
157

 

                                                

Daerah bagi seluruh Indonesia dan membahas tingkatan badan-

badan Pemerintahan Daerah sedikit mungkin (tiga tingkatan, yaitu 

profinsi, kabupaten, dan kota besar). Hal ini  terkandung dalam 

pokok-pokok pikiran sebagai berikut :182   

a. Cita “ketunggalan” atau unifikasi, yaitu untuk semua jenis 

dan tingkat daerah diperlakukan satu UU Pemerintahan 

Daerah yang sama.  

b. Cita “persamaan” antara cara pemerintahan di Jawa dan 

Madura dengan diluar pulau tersebut.  

c. Penghapusan dualisme dalam Pemerintahan Daerah, 

sehingga pemerintahan yang dijalankan oleh pamong praja 

tidak akan berlangsung terus.  

d. Cita desentralisasi yang merata di seluruh wilayah Negara. 

RI hanya terdiri atas daerah-daerah otonom, diluar itu tidak 

ada wilayah yang mempunyai kedudukan lain.  

e. Pemberian otonomi dan medebewind yang luas, sehingga 

rakyat akan dibangunkan inisiatifnya untuk memajukan 

daerahnya.  

f. Pemerintahan yang demokratis, yaitu susunan aparatur 

daerah yang dipilih oleh dan dari rakyat.  

 
182 Lihat dalam Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1948 
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g. Pemerintahan yang kolegial, artinya soal-soal pemerintahan 

tidak akan diputuskan oleh seseorang secara tunggal, 

melainkan oleh sekelompok orang.  

h. Cita mendekatkan rakyat dan daerah tingkat terbawah 

dengan pemerintah Pusat (hanya 3 tingkatan daerah). 

i. Cita pendinamisan kehidupan desa dan wilayah-wilayah 

lainnya yang sejenis dengan ini.  

j. Cita pendemokrasian pemerintah zelfbestuurende 
lanschappen.  

 
Disamping memiliki kekuatan, beberapa pokok pikiran 

diatas juga memiliki kelemahan. Misalnya cita keseragaman atau 

ketunggalan, pada satu saat akan tidak cocok dengan keadaan 

masing-masing jenis dan tingkat daerah. Dengan kata lain, ide 

penyeragaman akan mengingkari adanya keragaman sejarah, adat 

istiadat, perilaku kolektif masyarakat, struktur sosial, dan 

sebagainya. 

Mengenai pembagian daerah dapat dilihat dalam Pasal 1, 

daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :  

a. Daerah Otonom (biasa).  

b. Daerah Istimewa.  

Tiap-tiap jenis daerah itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 

tingkatan, yaitu :   

a. Propinsi.  
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b. Kabupaten / Kota Besar.  

c. Desa / Kota Kecil.  

Pembagian daerah tersebut bersifat hierarkhis, dimana 

Propinsi / Daerah Istimewa setingkat Propinsi adalah daerah atasan 

dari Kabupaten / Kota Besar / Daerah Istimewa setingkat 

Kabupaten. Dan Kabupaten / Kota Besar / Daerah Istimewa 

setingkat Kabupaten adalah daerah atasan dari Desa / Kota Kecil / 

Daerah Istimewa setingkat Desa. 183

Daerah istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal-

usul, dan di jaman sebelum lahirnya RI telah mempunyai 

pemerintahan sendiri. Permasalahan atau pertanyaan yang perlu 

dijelaskan lebih lanjut adalah : 184

a. Kriteria atau pertimbangan apakah yang digunakan dalam 

pembentukan suatu daerah istimewa yang setingkat Propinsi, 

setingkat Kabupaten, atau setingkat Desa. Hal ini tidak 

dijelaskan secara eksplisit dalam UU tersebut, apakah 

berdasarkan kriteria luas wilayah, jumlah penduduk, 

perkembangan kehidupan sosial ekonomi, dan sebagainya.  

b. Permasalahan ini juga berlaku terhadap setiap UU 

Pembentukan Daerah Otonom, dimana di dalamnya ditegaskan 

mengenai nama, batas-batas wilayah, tingkatan, serta hak dan 

kewajiban daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, belum 

                                                 
183 ibid 
184 ibid 
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ditetapkan standar kriteria tentang bagaimana cara menetapkan 

batas-batas wilayah serta tingkatan daerah tersebut.  

Mengenai organisasi Pemerintahan Daerah Menurut Pasal 

2, pemerintah daerah terdiri atas DPRD dan DPD. Kedua dewan ini 

mempunyai ketuanya sendiri-sendiri. Ketua DPRD dipilih oleh dan 

dari para anggota DPRD, sedang Ketua DPD adalah Kepala 

Daerah.  

Ketentuan ini membedakan dengan ketentuan dalam UU 

No. 1/1945, dimana kedua jabatan tersebut dirangkap oleh satu 

orang.  

Jumlah anggota DPRD untuk masing-masing daerah 

ditetapkan dalam UU pembentukan daerah yang bersangkutan, 

karena hal ini bergantung kepada jumlah penduduk di daerah 

tersebut. Para anggota itu dibentuk dengan jalan pemilihan dan 

mempunyai masa jabatan selama 5 Tahun (Pasal 3), dengan 

memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Selain 

itu, diatur pula mengenai larangan perangkapan jabatan bagi 

anggota DPRD (Pasal 5), serta wewenang-wewenang pokoknya 

(Pasal 13, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 32, 34, dan 39).  

Sedangkan mengenai kelembagaan DPD ditentukan bahwa 

para anggota DPD dipilih oleh dan dari anggota DPRD dengan 

dasar perwakilan berimbang (menurut perimbangan kekuatan 

partai-partai yang terdapat dalam DPRD). Jumlah anggota DPD 
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ditentukan pula dalam UU pembentukan daerah masing-masing, 

dengan masa jabatan sama seperti anggota DPRD (Pasal 13).  

Wewenang utama DPD adalah menjalankan pemerintahan 

sehari-hari. Dalam hal ini, DPD sebagai keseluruhan atau masing-

masing anggota untuk bidang tugasnya bertanggungjawab kepada 

DPRD. DPRD berhak memberhentikan anggota DPD yang 

dipilihnya (Pasal 34).  

Kepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden, Kepala 

Daerah Kabupaten / Kota Besar oleh Menteri Dalam Negeri, 

sedang Kepala Daerah Desa / Kota Kecil oleh Kepala Daerah 

Propinsi. Pengangkatan itu diambilkan dari 2 sampai 4 calon yang 

diajukan oleh DPRD daerah yang bersangkutan. Kepala Daerah 

dapat diberhentikan oleh instansi atasan atas usul DPRD (Pasal 

18). Masa jabatan Kepala Daerah tidak dibatasi lamanya.  

Selanjutnya, Kepala Daerah menjadi ketua merangkap 

anggota DPD. Selain menjadi aparatur Pemerintahan Daerah, 

Kepala Daerah juga adalah pejabat pemerintah Pusat. Dalam fungsi 

ini, Kepala Daerah mengawasi pekerjaan DPRD dan DPD. Ia 

berhak menahan dijalankannya suatu keputusan kedua dewan 

apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau 

peraturan dari pemerintah Pusat atau Daerah yang lebih tinggi. 

(Pasal 36).  
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Menurut undang–undang No. 22 Tahun1948, badan 

legislatif dan eksekutif terpisah satu sama lain. Pemerintahan 

sehari-hari dijalankan DPD yang bertanggung jawab kepada 

DPRD, yang dapat memberhentikan berdasarkan pertanggung 

jawaban ini. Kepala daerah hanya mempunyai kewenangan khusus 

menandatangani keputusan-keputusan DPRD/DPD yang 

bersangkutan untuk di umumkan agar dapat berlaku dan dalam hal 

ini kepala daerah dapat menahan berlakunya surat keputusan 

daerah yang bersangkutan surat keputusan daerah yang 

bersangkutan bila dianggapnya bertentangan dengan kepentingan 

umum atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut UU 

No. 22 Tahun 1948 Kepala Daerah berdasarkan Pasal peralihan 

undang-undang ini masih diangkat oleh pemerintah pusat dan 

kepala daerah tersebut melakukan pengawasan atas jalannya 

Pemerintahan Daerah dengan hak mempertanggungjawabkan 

keputusan-keputusan daerah yang bersangkutan, apabila perlu 

dengan seketika. Selain itu, UU No. 22 Tahun 1948 menganut asas 

otonomi material dan formal sekaligus. Menurut penjelasan UU 

bahwa sebanyak-banyaknya kewajiban (urusan) pemerintahan akan 

diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang menjadi urusan rumah 

tangga daerah ditetapkan dalam undang-undang pembentukannya 

(Pasal 23). 
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c. Materi Muatan Menurut UU No. 1 Tahun 1957 

Undang-undang No. 1 Tahun 1957 mulai berlaku sejak 

tanggal 18 Januari 1957. dalam pembentukan daerah otonom tidak 

diadakan perincian, tetapi secara luas pengurusan rumah tangga 

sendiri diserahkan kepada daerah itu dan pemerintah pusat  hanya 

mempunyai kewenangan dalam hal-hal yang oleh undang-undang 

ditetapkan masih termasuk kekuasaan pemerintah pusat. Sistem ini 

terlihat dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1957.  

Sebagai UU yang berinduk pada UUDS 1950 maka UU No. 

1 Tahun 1957 menganut asas yang ditetapkan UUD induknya 

yakni “otonomi yang seluas-luasnya” yang diwujudkan dalam asas 

otonomi yang nyata. Ini merupakan implikasi dari asas demokrasi 

yang ultra demokratis di bawah UUDS 1950, yang pada gilirannya 

dinilai dapat mengancam Kesatuan bangsa dan memperlemah 

hubungan hierarki antara pusat dan daerah. Asas otonomi yang 

seluas-luasnya itu dapat terbaca dari ketentuan Pasal 31 aya (1) 

bahwa “DPR Daerah mengatur dan mengurus segala urusan rumah 

tangga daerahnya, kecuali urusan yang oleh UU diserahkan kepada 

penguasa lain.185

UU No. 1/1957 menganut sistem otonomi riil, yaitu suatu 

sistem ketataNegaraan dalam lapangan penyelenggaraan 

desentralisasi yang berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang 

 
185 Solly Lubis, “Otonomi Daerah”, dalam Padmo Wahjono, Masalah KetataNegaraan Indonesia 
Dewasa Ini, (GHal.ia Indonesia, 1984), Hal. 308. 
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nyata, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari 

daerah-daerah maupun Pusat, serta pula dengan pertumbuhan 

kehidupan masyarakat yang berlangsung. Pangkal pikiran konsep 

otonomi riil ini ialah kenyataan bahwa kehidupan masyarakat 

penuh dengan dinamika dan pertumbuhan. Oleh karena itu, dalam 

melaksanakan otonomi, hendaknya dicari suatu perumusan 

mengenai urusan rumah tangga daerah yang bersifat umum, tetapi 

cukup menjamin adanya kesempatan bagi daerah-daerahuntuk 

menunaikan tugasnya dengan sepenuhnya menurut bakat dan 

kesanggupannya.186

Menurut penjelasan umum UU No.1/1957, oleh karena 

pertumbuhan dan dinamika kehidupan masyarakat serta faktor-

faktor yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri tidak 

memungkinkan penetapan secara tegas manakah yang merupakan 

urusan rumah tangga daerah dan manakah yang termasuk urusan 

Pusat, maka pada asasnya tidak diadakan pembagian kekuasaan 

(baca : kewenangan atau urusan) antara Daerah dengan Pusat 

secara terperinci.  

Dalam hal ini, dalam penjelasan Pasal 31 ayat 3 

menetapkan bahwa pemerintah sewaktu-waktu dengan 

memperhatikan kesanggupan tiap-tiap daerah dapat menyerahkan 

 
186 Tri Widodo W. Utomo, Makalah : Kebijakan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah Menurut 5 
Undang-Undang  (Studi Perbandingan Terhadap Uu Nomor 22 Tahun 1948, Uu Nomor 1 Tahun 
1957, Uu Nomor 18 Tahun 1965, Uu Nomor 5 Tahun 1974, Serta Uu Nomor 22 Tahun 1999), 
pusat kajian dan diklat aparatur I, lembaga administrasi Negara:jawa barat, 2000 
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kepada daerah urusan-urusan yang tadinya diatur oleh Pusat. 

Ketentuan ini berlaku juga bagi daerah (tingkat atasan) untuk 

menyerahkan urusan-urusan yang semula merupakan urusan rumah 

tangganya kepada daerah tingkat bawahannya. 

Di dalam UU No. 1 Tahun 1957 tidak dimuat perincian 

urusan-urusan rumah tangga daerah, tetapi secara luas diserahkan 

kepada daerah untuk mengatasinya. Pemerintah pusat hanya 

mempunyai wewenang dalam hal-hal yang oleh UU ditetapkan 

menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam hal ini Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang mengatur dan mengurus segala urusan rumah 

tangga187 dan Dewan Pemerintah Daerah yang menjalankan 

keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tersebut.188

UU No.1/1957 menetapkan suatu perumusan mengenai 

urusan rumah tangga daerah yang bersifat umum namun cukup 

menjamin adanya kesempatan bagi daerah untuk menunaikan 

tugasnya dengan baik sesuai bakat dan kemampuannya agar dapat 

berkembang secara luas. Secara umum, ketentuan mengenai hal ini 

dapat dikemukakan sebagai berikut :  

1. Setiap daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan 

rumah tangga daerahnya (Pasal 31 ayat 1)  

 
187 Pasal 31 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1957 
188 Pasal 44 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1957 
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2. Sebagai pembatasan terhadap hak itu ialah bahwa sesuatu 

daerah tidak boleh mengatur pokok-pokok (onderwerpen) dan 

hal-hal (punten) yang telah diatur dalam peraturan perundangan 

(wetelijk regeling) dari pemerintah Pusat atau daerah yang 

lebih tinggi tingkatnya (Pasal 38 ayat 2).  

3. Peraturan dari suatu daerah dengan sendirinya tidak berlaku 

lagi apabila pokok-pokok yang telah diaturnya kemudian diatur 

dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya 

(Pasal 38 ayat3).  

4. Sebagai kekuasaan pangkalnya, bagi setiap daerah dalam 

peraturan pembentukannya ditetapkan urusan-urusan tertentu 

yang diatur dan diurus oleh daerah tersebut sejak saat 

pembentukannya (Pasal 31 ayat 2).  

5. Setiap saat dengan memperhatikan kesanggupan suatu daerah, 

kekuasaan pangkal itu dapat ditambah dengan urusan-urusan 

lain oleh Pemerintah Pusat atau daerah atasan (Pasal 31 ayat 3-

4) 

6. Dalam peraturan pembentukan atau peraturan perundangan 

lainnya dapat ditugaskan kepada suatu daerah untuk membantu 

menjalankan peraturan perundangan pemerintah Pusat atau 

daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Ini merupakan penyerahan 

urusan dalam hak medebewind (Pasal 32-33).  
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Menurut Pasal 24 ditegaskan bahwa kepala daerah tidak 

diangkat oleh pemerintah pusat, melainkan harus menurut aturan 

yang ditetapkan undang-undang. Sebelum undang-undang ada 

maka menurut Pasal 24, Kepala Daerah dipilih oleh DPR dengan 

disahkan lebih dahulu oleh: 

1) Presiden apabila mengenai Kepala Daerah Tingkat I; 

2) Menteri Dalam Negeri atau seorang penguasa yang ditunjuk 

olehnya apabila mengenai Kepala Daerah Tingkat II dan III. 

Dalam hal pembagian wilayah UU No.1/1957 Pasal 2 ayat 

1 menetapkan bahwa wilayah RI dibagi dalam daerah besar dan 

daerah kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. 

Dalam hal ini digunakan istilah “daerah” sebagai istilah teknis 

yang berarti satuan organisasi yang berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri, sedang untuk pengertian teritorial (gebied) 

dipakai istilah “wilayah”.  

“Daerah” dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu daerah 

swatantra dan daerah istimewa (Pasal 1 ayat 1). Daerah 

Swatantra adalah satuan wilayah RI yang dibentuk menjadi daerah 

yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, sedang Daerah 

Istimewa ialah daerah swapraja yang dimaksud dalam Pasal 132 

UUDS yang ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengurus 

rumah tangganya sendiri. Antara keduanya tidak ada perbedaan 

mengenai pembagian, tingkat, bentuk, susunan pemerintahan, 
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maupun kekuasaan, tugas dan kewajibannya. Perbedaan satu-

satunya terletak pada kedudukan Kepala daerahnya.  

Menurut Pasal 2 ayat 1, Daerah dapat pula dibedakan dalam 

3 tingkat, yaitu :  

1. Daerah Tingkat I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya  
 
2. Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja  
 
3. Daerah Tingkat III  

 
Daerah Tingkat I tersusun langsung dari Daerah Tingkat II 

dan Kotapraja. Daerah Tingkat II masing-masing terbagi atas 

daerah-daerah Tingkat III. Daerah Tingkat I dinamakan Propinsi, 

Daerah Tingkat II dinamakan Kabupaten, sedang Daerah Tingkat 

III namanya dapat diberikan dalam peraturan pembentukannya. 

Kotapraja, walaupun tergolong Daerah Tingkat II, tidak dapat 

dibagi dalam daerah-daerah Tingkat III. Yang dapat dibentuk 

sebagai Kotapraja ialah satuan wilayah yang merupakan kelompok 

kediaman penduduk Kotapraja, walaupun tergolong Daerah 

Tingkat II, tidak dapat dibagi dalam daerah-daerah Tingkat III. 

Yang dapat dibentuk sebagai Kotapraja ialah satuan wilayah yang 

merupakan kelompok kediaman penduduk dengan jumlah 

sekurang-kurangnya 50.000 jiwa (Pasal 4 ayat 1). Tetapi bagi 

Kota-Kota diluar Jawa yang berpenduduk kurang dari 50.000 jiwa, 

bila ternyata penting dalam lapangan ketataNegaraan, dapat pula 

dibentuk menjadi Kotapraja. 
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Dalam hal organisasi pemerintahan Hak mengatur dan 

mengurus rumah tangga suatu daerah dijalankan oleh alat 

perlengkapan yang dinamakan pemerintah daerah. Menurut Pasal 5 

UU No.1/1957, pemerintah daerah terdiri atas DPRD dan DPD. 

Selain itu terdapat jabatan Kepala Daerah yang tidak merupakan 

organ tersendiri, melainkan sebagai Ketua merangkap anggota 

(Pasal 6 ayat1).  

Anggota DPD dipilih oleh rakyat untuk 4 Tahun menurut 

UU Pemilihan Daerah. Menurut Pasal 7 UU No.1/1957, jumlah 

anggota DPRD suatu daerah ditetapkan dalam UU pembentukan 

daerah tersebut dengan dasar perhitungan tertentu. Dalam Pasal-

Pasal selanjutnya (Pasal 8, 9, 10 dan 11), diatur mengenai syarat-

syarat menjadi anggota DPRD, larangan perangkapan jabatan, 

larangan-larangan melakukan kegiatan tertentu, serta hal-hal yang 

dapat menjadi faktor pertimbangan dalam memberhentikan 

keanggotaan DPRD bagi seseorang.  

Anggota DPD dipilih oleh dan dari anggota-anggota DPRD 

atas dasar perwakilan berimbang menurut ketentuan PP, sedang 

jumlahnya ditetapkan dalam UU Pembentukan Daerah. Ketua dan 

wakil ketua DPRD tidak boleh menjadi anggota DPD, sedang 

seseorang yang berhenti sebagai anggota DPRD dengan sendirinya 

berhenti menjadi anggota DPD (Pasal 19 dan 20 ayat 3). Mengenai 

kekuasaan (wewenang), tugas dan kewajiban DPD diatur lebih 
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lanjut dalam Pasal-Pasal 6, 10, 11, 21, 32-35, 44, 45, 47-49, 51, 52, 

62-64, 68, 70, 72.  

Menurut Pasal 23 UU No.1/1957, Kepala Daerah Swatantra 

dipilih oleh rakyat menurut aturan yang ditetapkan dengan UU, 

demikian pula cara pengangkatan dan pemberhentiannya. Namun 

berhubung keadaan masyarakat di daerah belum menjamin 

berlangsungnya pemilihan Kepala Daerah secara baik, maka Pasal 

24 menetapkan bahwa untuk sementara Kepala Daerah Swatantra 

dipilih oleh DPRD untuk 4 Tahun. Beberapa aspek lain yang diatur 

dalam kaitannya dengan Kepala Daerah ini adalah mengenai 

pemberhentian (Pasal 24), pengangkatan (Pasal 25), kekuasaan / 

tugas / kewajiban (Pasal 6, 37, 46, 50). 

d. Materi Muatan Menurut UU No. 18 Tahun 1965 

Berhubung dengan perkembangan ketata-Negaraan setelah 

Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959 yang 

menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, 

maka Undang-undang ini disusun untuk melaksanakan Pasal 18 

Undang-Undang Dasar dengan berpedoman kepada Manifesto 

Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan 

Negara yang dipidatokan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 

dan telah diperkuat oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara No. I/MPRS,/ 1960 bersama dengan segala 

pedoman pelaksanaannya. 
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Tentang otonomi Daerah dalam undang-undang ini 

mencoba untuk menjalankan asas desenralisasi khususnya 

desentralisasi teritorial serta dekonsentrasi. Bahwa Pemerintah 

akan terus dan konsekwen menjalankan politik desentralisasi yang 

kelak akan menuju kearah tercapainya desentralisasi teritorial yaitu 

meletakkan tanggung jawab teritorial riil dan seluas-luasnya dalam 

tangan Pemerintah Daerah, disamping menjalankan politik 

dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital.189

Dalam rangka menjamin cita Negara Kesatuan yang kuat, 

UU Nomor 18 Tahun 1965 mengandung prinsip-prinsip sebagai 

berikut : 190

1. Pemusatan pimpinan pada Kepala Daerah yang juga diharapkan 

menjadi sesepuh daerah, dibantu oleh Wakil Kepala Daerah 

dan Badan Pemerintah Harian.  

2. Adanya DPRD yang susunannya mencerminkan 

kegotongroyongan nasional revolusioner dipimpin oleh 

Ketuanya sendiri bersama-sama dengan para wakil ketua yang 

berporoskan Nasakom, yang menjalankan tugas kewajibannya 

menurut demokrasi terpimpin, dengan mempertanggung 

jawabkan tugas kewajibannya kepada Kepala Daerah.  

3. Menjunjung tinggi kepribadian bangsa Indonesia dengan 

memusatkan pimpinan pada sesepuh, yang memiliki kecakapan 

 
189 Lihat dalam penjelasan UU No. 18 Tahun 1965 
190 ibid 
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dan kebijaksanaan untuk menjalankan pemerintahan, berbudi 

luhur dan berkewibawaan serta berpengalaman yang cukup 

untuk kedudukannya sebagai tampuk pimpinan daerahnya.  

4. Pimpinan yang mendapat kepercayaan rakyat sebagai Kepala 

Daerah, yang membimbing semua instansi dan lembaga 

pemerintahan, yang mengayomi dan menjalankan tugas 

kewajibannya memelihara kepentingan, keamanan serta 

ketertiban umum dan memajukan kesejahteraan rakyat dengan 

menerima kepercayaan dari Presiden.  

5. Pemerintahan yang stabil, berkewibawaan, mencerminkan 

kehendak rakyat, revolusioner dan bergotong royong, yang 

mendapat kepercayaan dan amanat dari pemerintah Pusat.  

6. Berlandaskan prinsip berdaulat dalam bidang politik, berdiri di 

atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian 

dalam kebudayaan.  

Dalam hal pembagian daerah dapat dilihat dalam  Pasal 2 

ayat (1) UU No. 18 Tahun 1965, seluruh wilayah Negara RI dibagi 

dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan, yakni: 

1) Provinsi dan/atau kotapraja sebagai daerah tingkat I; 

2) Kabupaten dan/atau kotamadya sebagai daerah tingkat II; 

3) Kecamatan dan/atau kotapraja sebagai daerah tingkat III. 
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Menurut UU No. 18 Tahun 1965, susunan Pemerintahan 

Daerah ialah sebagai berikut. 

1) Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD (Pasal 

5 ayat (1)). 

2) Kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari 

dibantu oleh wakil kepala daerah dan Badan Pemerintah Harian 

(Pasal 6). 

3) DPRD mempunyai pimpinan yang terdiri dari seorang ketua 

dan beberapa wakil ketua yang jumlahnya menjamin “poros 

Nasakom”. 

4) Penyelenggara administrasi yang menyangkut seluruh fungsi 

pemerntah daerah dilakukan oleh sekretaris daerah yang 

dikepalai oleh seorang sekretaris daerah. 

Terhadap daerah-daerah yang telah ada sebelum lahirnya 

UU Nomor 18 Tahun 1965, kedudukannya diatur dalam Pasal 88 

sebagai berikut :  

1. Daerah Swatantra Tingkat I, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 

Daerah Istimewa Aceh, sejak saat berlakunya UU ini menjadi 

“Propinsi"”  

2. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang dibentuk 

berdasarkan Penpres 1961/2 menjadi “Kotaraya”.  

3. Kotapraja berdasarkan UU 1957/1 sejak 1 September 1965 

menjadi “Kotamadya”.  
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4. Daerah swapraja yang de facto dan / atau de jure masih ada 

sampai saat berlakunya UU ini, dan wilayahnya telah menjadi 

wilayah atau bagian wilayah administratif dari suatu daerah, 

dinyatakan dihapus.  

Pembagian daerah menurut UU Nomor 18 Tahun 1965 

tidak mengenal “Daerah Istimewa”. Namun dalam peraturan 

peralihan terdapat ketentuan bahwa sifat istimewa suatu daerah 

yang telah ditentukan berdasarkan hak-hak asal usul, demikian pula 

sebutan “Daerah Istimewa” (Yogyakarta dan Aceh) berdasarkan 

suatu alasan lain, tetap berlaku sampai dihapuskan. Dalam 

penjelasan Pasal 1 dan 2 dinyatakan bahwa status atau sifat 

istimewa bagi daerah-daerah lain tidak akan diadakan lagi. Dengan 

demikian, diharapkan bahwa status atau sifat istimewa bagi 

Yogyakarta dan Aceh akan dihapus. 

Dalam hal Pembentukan suatu daerah dilakukan dengan 

UU (Pasal 3 ayat 1), yang mencantumkan nama daerah, ibukota, 

batas wilayah, tugas kewenangan pangkal, dan anggaran 

keuangannya yang pertama. Jika di kemudian hari terdapat 

perubahan batas wilayah, pemindahan ibukota atau perubahan 

nama yang tidak mengakibatkan pembubaran daerah yang 

bersangkutan, cukup dilakukan dengan PP. 

Menurut UU Nomor 18 Tahun 1965, bentuk dan susunan 

pemerintah daerah diatur sebagai berikut :  
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1. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan 

DPRD (Pasal 5 ayat 1).  

2. Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan 

sehari-hari dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan 

Badan Pemerintah Harian (Pasal 6).  

3. DPRD mempunyai pimpinan yang terdiri dari seorang 

Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang jumlahnya 

menjamin poros Nasakom (Pasal 7).  

Aspek penting lainnya diatur dalam Pasal 44, dimana 

dinyatakan bahwa Kepala Daerah adalah alat Pemerintah Pusat 

dan alat Pemerintah Daerah. Sebagai alat pemerintah Pusat, maka 

Kepala Daerah :  

1. Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional di 

daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang 

ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku.  

2. Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan tersebut 

dengan pemerintah daerah.  

3. Melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah.  

4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh 

pemerintah Pusat.  

Sedangkan sebagai alat pemerintah daerah, Kepala Daerah 

memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah 
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baik dibidang urusan rumah tangga daerah maupun di bidang 

pembantuan. 

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban Kepala Daerah, 

Pasal 45 menegaskan bahwa Kepala Daerah memberikan 

pertanggungjawaban sekurang-kurangnya sekali seTahun kepada 

DPRD atau apabila diminta oleh dewan tersebut atau apabila 

dipandang perlu oleh Kepala Daerah sendiri.  

Mengenai Badan Pemerintah Harian, Pasal 33 menetapkan 

bahwa dalam UU pembentukan daerah yang bersangkutan 

ditentukan jumlah anggota BPH menurut kebutuhan :  

1. Bagi Daerah Tingkat I sekurang-kurangnya 7 orang.  

2. Bagi Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya 5 orang.  

3. Bagi Daerah Tingkat III sekurang-kurangnya 3 orang.  

Anggota BPH adalah pembantu-pembantu Kepala Daerah 

dalam bidang otonomi dan medebewind dengan tugas : (Pasal 57)  

i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, baik 

diminta maupun tidak.  

ii. Mendapat bidang pekerjaan tertentu dari Kepala Daerah 

menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam 

Negeri dan terhadap itu mereka bertanggungjawab kepada 

Kepala Daerah.  

Mengenai kekuasaan pemerintah daerah Pasal 39 

menetapkan bahwa pemerintah daerah berhak dan berkewajiban 
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mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya . sebagai pangkal 

permulaan, dalam UU pembentukan daerah ditetapkan urusan-

urusan yang termasuk rumah tangganya, berikut alat 

perlengkapannya dan pembiayaannya, serta sumber-sumber 

pendapatan yang pertama bagi daerah itu. Setiap waktu, urusan-

urusan itu dapat ditambah dengan urusan-urusan lain berdasarkan 

peraturan pemerintah atas usul DPRD yang bersangkutan (bagi 

Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat III atas usul Kepala Daerah 

setingkat lebih atas).  

Selanjutnya dalam penjelasan umum dijelaskan hal-hal lain 

mengenai urusan rumah tangga daerah sebagai berikut :  

1. Status daerah (Propinsi atau Kotaraya, Kabupaten atau 

Kotamadya, Kecamatan atau Kotapraja) dan 

kedudukannya sebagai Kesatuan pemerintahan di tengah-

tengah masyarakat daerahnya, menentukan corak dan isi 

rumah tangga daerahnya, luas dan batas-batas rumah 

tangga itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan 

masyarakat daerah yang bersangkutan.  

2. Bentuk dan corak urusan rumah tangga daerah 

dipengaruhi oleh berbagai anasir yang ada dalam daerah 

yang bersangkutan.  

3. Tidak mungkin untuk menyusun perincian secara limitatif 

tentang berbagai jenis urusan-urusan yang termasuk 
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urusan rumah tangga daerah yang seragam, malahan 

perincian yang demikian akan tidak sesuai dengan 

dinamika kehidupan masyarakat daerah yang 

bersangkutan.  

4. Dalam kebebasan mengatur dan mengurus rumah 

tangganya, daerah tidak dapat menjalankan kekuasaan 

diluar batas-batas wilayah daerahnya.  

5. Daerah tidak pula diperbolehkan mencampuri urusan 

rumah tangga daerah lain, yang secara positif enumeratif 

telah ditentukan dalam UU pembentukan sebagai tugas 

kewenangan pangkal, dan urusan-urusan lain yang 

ditetapkan dalam PP atau Perda dari Daerah yang lebih 

tinggi tingkatannya.  

6. Daerah yang lebih tinggi tingkatannya tidak 

diperbolehkan memasuki hal-hal yang termasuk urusan 

rumah tangga daerah dibawahnya.  

7. Jika keputusan daerah bertentangan dengan kepentingan 

umum, UU, PP atau Perda dari Daerah yang lebih tinggi 

tingkatannya, keputusan tersebut dapat ditangguhkan 

atau dibatalkan oleh penguasa yang berwenang.  

Selain urusan rumah tangga yang termasuk otonomi daerah, 

kepada Daerah menurut Pasal 42 juga diberi tugas kewajiban untuk 

melaksanakan peraturan perundangan dari pemerintah Pusat atau 
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pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Ini merupakan 

hak medebewind.  

e. Materi Muatan Menurut UU No. 5 Tahun 1974 

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 

di Daerah berlaku mulai tanggal 23 Juli 1974. UU ini dinamakan 

Undang-Undng Tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah 

karana dalam undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok 

penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah 

pusat di daerah, yang berarti bahwa dalam undang-undang ini 

diatur pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan 

berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan di daerah. 

Dasar hukum otonomi ini ialah Pasal 18 UUD 1945. di 

dalam Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 ditetapkan bahwa 

pemberian otonomi adalah seluas-luasnya kepada daerah 

berdasarkan pengalaman dapat menimbulkan kecenderungan yang 

membahayakan keutuhan Negara Kesatuan RI. Dengan dmikian, 

pemberian otonomi kepada daerah didasarkan kepada otonomi 

yang nyata dan bertanggung jawab. 

Dikatakan nyata dalam arti pemnerian otonomi kepada 

daerah haruslah didasrkan pada faktor-faktor, perhitungan-

perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-
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benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata 

mampu mengurus rumah tangganya sendiri. 

Dikatakan bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian 

otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu 

melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok 

Negara dan serasi dengan pembinaan politik dan Kesatuan bangsa, 

menjamin hubungan yang serasi antara pemerntah pusat dan 

pembangunan daerah. 

Menurut UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 13, Pemerintah 

Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Berbeda dengan UU 

No. 18 Tahun 1965, Kepala Daerah tidak didampingi lagi oleh 

suatu Badan Pemerintah Harian sebagai badan penasihat dalam 

bidang eksekutif, akan tetapi BPH ini diganti dengan Badan 

Pertimbangan Daerah yang terdiri dari Ketua DPRD dan unsur-

unsur dari fraksi-fraksi yang belum terwakili dalam pimpinan 

DPRD. 

Menurut Pasal 13 Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah 

dan DPRD. Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa konstruksi 

yang demikian diharapkan dapat menjamin adanya kerjasama yang 

serasi antar keduanya untuk mencapai tertib pemerintahan di 

daerah. Meskipun demikian, DPRD tidak boleh mencampuri 

bidang eksekutif. Bidang eksekutif ini adalah wewenang dan 

tanggungjawab Kepala Daerah sepenuhnya.  
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Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah Kepala 

Wilayah Propinsi atau Ibukota Negara, sedang Kepala Daerah 

Tingkat II karena jabatannya adalah Kepala Wilayah Kabupaten 

atau Kotamadya. Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi, 

yaitu : 1) sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan 2) sebagai Kepala 

Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan 

umum yang menjadi tugas pemerintah Pusat di daerah.  

Sejalan dengan konstruksi tersebut, maka dalam 

menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Pemerintahan Daerah, 

Kepala Daerah menurut hierarki bertanggung jawab kepada 

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ditinjau dari prinsip-

prinsip organisasi dan ketatalaksanaan, adalah tepat sekali jika 

Kepala Daerah hanya mengenal satu garis pertanggungjawaban. 

Oleh karena itu, Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada 

DPRD. Namun demikian, Kepala Daerah berkewajiban 

memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.  

Adapun sebagai wakil pemerintah Pusat, Kepala Wilayah 

dalam semua tingkat adalah Penguasa Tunggal di bidang 

pemerintahan di daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, 

peradilan, luar negeri dan moneter dalam arti mencetak uang, 

menentukan nilai mata uang, dan sebagainya.ia berkewajiban untuk 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan 
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perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina 

kehidupan masyarakat dalam segala bidang.  

Dengan kata lain, Penguasa Tunggal adalah administrator 

pemerintahan, administrator pembangunan, dan administrator 

kemasyarakatan.  

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa wewenang, tugas dan 

kewajiban Kepala Wilayah adalah sebagai berikut :  

a. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.  

b. Pembinaan ideologi Negara, politik dalam negeri dan 

Kesatuan bangsa.  

c. Penyelenggaraan koordinasi terhadap instansi vertikal.  

d. Bimbingan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.  

e. Pembinaan tertib pemerintahan.  

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.  

Elite Pemerintahan Lokal hanyalah sekadar kepanjangan 

tangan pemerintah pusat di daerah yang diberi kekuasaan besar 

untuk melakukan manuver politik untuk menunjukkan 

pengabdiannya ke pusat. Kepala daerah dipersatukan dengan figur 

kepala wilayah, yang proses pemilihannya banyak dikendalikan 

pusat.191

 
191 Lihat Penjelasan Pasal 15 dan 16 UU No. 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Presiden 
dalam mengangkat kepala daerah (tingkat I) dan Menteri Dalam Negeri bertindak atas nama 
Presiden (untuk kepala daerah tingkat II) dari calon-calon yang diajukan DPRD tidak terikat pada 
jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon karena Hal. itu merupakan hak prerogatif 
Presiden. 
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Dalam hal pembagian daerah, dapat dilihat dalam Pasal 2, 

3, dan 72 yang menentukan bahwa wilayah Indonesia dibagi 

kedalam :  

1. Daerah Otonom  

a. Daerah Tingkat I  

b. Daerah Tingkat II  

2. Wilayah Administratif.  

a. Wilayah Propinsi dan Ibukota Negara  

b. Wilayah Kabupaten dan Kotamadya  

c. Wilayah Kecamatan  

d. Kota Administratif (bila diperlukan).  

Peranan pemerintah pusat selama berjalannya pemerintahan 

orde baru terasa sangat dominan. DPRD dalam UU No. 5 Tahun 

1974 hanya diberi kewenangan memilih bakal calon, selanjutnya 

hasil pemilihan tersebut diajukan oleh DPRD kepada Presiden 

melalui Menteri Dalam Negeri. Untuk Daerah Tingkat I, diajukan 

sedikit-dikitnya dua orang untuk diangkat salah satu diantaranya. 

Sementara itu, untuk Daerah Tingkat II, diajukan sedikit-dikitnya 

dua orang calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

Gubernur Kepala Daerah untuk dipilih salah satu diantaranya. 

Presiden dalam mengangkat kepala daerah dari antra calon-calon 

yang diajukan oleh DPRD, tidak terikat pada jumlah suara yang 

diperoleh masing-masing calon, karena hal itu adalah hak 
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prerogatif Presiden. Demikian pula bahwa dengan Menteri Dalam 

Negeri yang dalam hal ini bertindak atas nama Presiden dalam 

mengangkat Kepala Daerah Tingkat II tidak terikat pada jumlah 

suara yang diperoleh masing-masing calon. 

f. Materi Muatan Menurut UU No. 22 Tahun 1999 

Secara garis besar, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah memiliki jiwa, semangat dan substansi yang 

sangat berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan di Daerah.  

Dalam UU ini didasarkan pada Asas Desentralisasi dalam 

wujud Otonomi yang :192

a. Luas dan utuh / bulat. Ini berarti bahwa kewenangan 

daerah dalam menyelenggarakan kewenangan-kewenangan 

tertentu tidak dibatasi pada materi atau substansi tertentu 

(luas) sepanjang mampu dilaksanakan serta tidak melewati 

batas-batas kompetensi pemerintah pusat maupun propinsi. 

Disamping itu, dimungkinkan pula bahwa penyelenggaraan 

suatu kewenangan pemerintahan meliputi seluruh dimensi 

manajemennya (utuh / bulat), baik sejak tahap perumusan 

kebijaksanaan, perencanaan dan alokasi, sampai dengan 

tahap evaluasinya.  

 
192 Lihat dalam Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1999 
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b. Nyata, yang menyiratkan adanya keleluasan daerah untuk 

menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang 

pemerintahan harus didasarkan pada kenyataan yang 

diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah 

tersebut. Artinya sebuah kewenangan harus datang dari 

aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga 

dimungkinkan dengan otonomi yang luas dan nyata ini 

bentuk kewenangan yang ada setiap daerah akan sangat 

bervariatif, tergantung dari kebutuhan dan kondisi obyektif 

masyarakat yang bersangkutan.  

c. Bertanggungjawab. Ini mengandung pengertian adanya 

perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi 

pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam 

wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah 

dalam mencapai tujuan pemberian otonomi  berupa 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, 

keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan 

serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam 

rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI.  

Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan 

pedoman dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :193

 
193 ibid 
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a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan 

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, 

serta potensi dan keanekaragaman Daerah. 

b. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi 

luas, nyata, dan bertanggung jawab. 

c. pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan 

pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi 

Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas; 

d. Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan 

Konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang 

serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah. 

e. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan 

kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah 

Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah 

Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus 

yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan 

otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan 

industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, 

kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan 

pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan 

Daerah Otonom. 

f. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan 

peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai 
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fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran 

atas penyeleng-gaaraan Pemerintahan Daerah.  

g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah 

Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah 

Administrasi untuk melaksanakan kewenangan 

pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur 

sebagai wakil Pemerintah. 

h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak 

hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari 

Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan 

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya 

manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan 

mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. 

Melalui UU ini beberapa terobosan baru dimunculkan. 

Pertama, tidak lagi menyebut DPRD sebagai bagian dari 

Pemerintahan Daerah, tetapi menempatkan DPRD sebagai 

badan legislatif daerah. Kedua, pemilihan kepala daerah tidak 

lagi menjadi kewenangan pusat, tetapi DPRD diberi 

kewenangan memilih kepala daerah yang sesuai dengan 

aspirasi masyarakat di daerah , pemerintah pusat tinggal 

mengesahkannya. Ketiga, DPRD berwenang untuk meminta 

pertanggungjawaban kepada daerah. Keempat, DPRD dapat 

mengusulkan pemecatan kepala daerah kepada presiden apabila 



 
188

 

                                                

terbukti telah melakukan penyimpangan dalam tugas dan 

kewenangannya sebagai kepala daerah. Kelima, dalam rangka 

pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah 

provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan 

masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak 

mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.194

g. Materi Muatan Menurut UU No. 32 Tahun 2004 

Dalam UU ini Prinsip otonomi daerah menggunakan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan 

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan 

diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat 

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran 

serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada 

peningkatan kesejahteraan rakyat.195  

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip 

otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata 

adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan 

dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang 

 
194 Ni’matul Huda. Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Hal. 137-139. 
195 Lihat dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 
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senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan 

berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan 

demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama 

dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi 

yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam 

penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan 

maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk 

memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. 196

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah 

harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi 

yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan 

otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara 

Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun 

kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak 

kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu 

menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, 

artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah 

Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.  

 
196 ibid 
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Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan 

tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan 

pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam 

penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. 

Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, 

pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan 

evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi 

yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan 

dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat 

dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 197

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah 

daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan 

sumber daya lainnya.198  

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara 

adil dan selaras Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya 

menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar 

 
197 ibid 
198 UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 4 dan 5 
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susunan pemerintahan199.Penegasan ini merupakan koreksi 

terhadap pengaturan sebelumnya di dalam UU No. 22 Tahun 1999 

(Pasal 4), yang menegaskan bahwa daerah provinsi, daerah 

kabupaten dan daerah kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak 

mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Akibat pengaturan 

yang demikian kepala daerah kabupaten/kota menganggap 

gubernur bukanlah atasan meraka sehingga kalau akan 

berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota 

tidak perlu berkoordinasi dengan gubernur, tetapi langsung saja ke 

pusat. Akhirnya, kewenangan gubernur menjadi mandul. Hal ini 

sangat berbeda jika dibandingkan dengan kedudukan gubernur 

pada masa UU No. 5 Tahun 1974. 

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan 

antara pemerintah dan daerah, UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 

menegaskan, pemerintah daerah menyeleggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi 

urusan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah 

daerah menjalankan otonomi selus-luasnya untuk mengatur dan 

mengurusi sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan 

 
199 UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 7 
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pemerintah meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) 

keamanan; (d) yustisi; (e)moneter dan fiskal nasional; dan (f) 

agama. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di 

atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat 

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada aparat 

pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat 

menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/ atau pemerintahan 

desa.200

Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada 

pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan 

yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan 

pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan 

hidup bangsa dan Negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan 

dimaksud meliputi: politik luar negeri dalam arti mengangkat 

pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara untuk duduk 

dalam jabatan lembaga international, menetapkan kebijakan luar 

negeri, melakukan perjanjian dengan Negara lain, menetapkan 

kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya; pertahanan, 

misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, 

menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian 

wilayah Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan 

 
200 UU No. 32 Tahun 2004 Pasal  10 ayat 4 
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mengembangkan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, 

menetapkan kebijakan untuk wajib militer bela Negara bagi setiap 

warga Negara dan sebagainya; keamanan, misalnya mendirikan 

dan membentuk kepolisian Negara, menetapkan kebijakan 

keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum 

Negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya 

mengganggu keamanan Negara dan sebagainya; moneter, misalnya 

mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan 

kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya; 

yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim 

dan jaksa, mendirikan lembaga permasyarakatan, menetapkan 

kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, 

amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain 

yang berskala nasional dan lain sebagainya; agama, misalnya 

menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, 

memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, 

menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan 

keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah 

lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.201

 

 

 
201 Lihat dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 



 
194

 

h. Materi Muatan Menurut UU No.  12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah 

UU No.  12 Tahun 2008 merupakan undang-undang 

perubahan kedua  atas undang-undang  nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini membenahi 

serta menambahi kekurangan yang terdapat dalam undang-undang 

no 32 Tahun 2004. Karena dalam perkembanganya terdapat 

temuan-temuan baru yang menuntut diadakanya perubahan.  

Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk 

mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih 

efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan secara lebih 

terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan dengan 

memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikut serta 

dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga 

dalam undang-undang no. 32 Tahun 200 4terdapat beberapa Pasal 

yang dirubah. Berikut Pasal–Pasal yang mengalami perubahan 

yakni  
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1. Ketentuan Pasal 26 ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), 

ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). Di dalamnya diatur 

mengenai tugas dan wewenang wakil kepala daerah serta 

prosedur pengisian jabatan wakil kepala daerah yang 

kosong ketika wakil kepala daerah mengisi jabatan kepala 

daerah yang tidak bisa meneruskan tugasnya karena kepala 

daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan 

secara terus-menerus dalam masa jabatannya. 

2. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf i dihapus dan penjelasan 

huruf e diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 

Berisi tentang tugas dan wewenang DPRD. 

3. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah. Berisi asas pelaksanaan 

PILKADA serta dibolehkannya pasangan calon dari partai 

politik dan calon perseorangan/independen mengkuti 

PILKADA. 

4. Ketentuan Pasal 58 huruf d dan huruf f diubah, huruf l 

dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf q. berisi 

mengenai syarat-syarat menjadi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. 

5. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah, di antara ayat (2) dan 

ayat (3) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), 

ayat (2c), ayat (2d), dan ayat (2e), ayat (3) dihapus, di 
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antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni 

ayat (4a), dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 

(dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b). Berisi ketentuan 

pendaftaran bagi peserta pemilihan baik pasangan calon 

dari partai/gabungan partai dan alon perseorangan. 

6. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 59A. Berisi mengenai verifikasi dan 

rekapitulasi calon baik dari calon perseorangan dan calon 

dari partai/gabungan partai. 

7.  Ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, 

dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, 

yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), serta ditambah 1 

(satu) ayat, yakni ayat (6). Berisi tentang ketentuan 

penelitian persyaratan calon oleh KPU provinsi dan/atau 

KPU kabupaten/kota. 

8. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1) 

dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat 

(1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 

(3). Berisi ketentuan tentang pelarangan penarikan atau 

pengunduran diri pasangan calon baik dari partai serta 

perseorangan setelah ditetapkan sebagai pasangan calon 

oleh KPU. 
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9. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan di 

antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni 

ayat (1a) dan ayat (1b), serta ditambah 4 (empat) ayat, yakni 

ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). Berisi ketentuan 

tentang pasangan calon yang meninggal dunia sejak 

penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari 

kampanye 

10. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (3). Berisi ketentuan tentang pasangan 

calon yang berhalangan tetap setelah pemungutan suara 

putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara 

putaran kedua 

11. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) diubah, berisi ketentuan 

menngenai kampanye  dari  pasangan calon. 

12. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan ayat (4) diubah. Berisi 

ketentuan tentang perolehan suara Pasangan calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang akan menentukan 

kemenangan pasangan calon. 

13. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 108 disisipkan 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (5a). berisi ketentuan tentang pemilihan 

wakil kepala daerah terpilih yang berhalangan tetap atau 

pasangan terpilih yang berhalangan tetap. 
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14. Ketentuan Pasal 115 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7), 

ayat (8), dan ayat (9), berisi Ketentuan Pidana Pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  

15. Ketentuan Pasal 233 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, dan 

ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3). Berisi tentang 

integrasi Pilkada yang masa jabatannya berakhir Nopember 

2008 - Juli 2009 dipercepat menjadi bulan Oktober 2008. 

16. Ketentuan Pasal 235 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, 

yakni ayat (2). Berisi tentang penyelenggaraan Pemungutan 

suara pada hari dan tanggal yang sama dalam pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 

walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama 

yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2008 sampai 

dengan Juli 2009 dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) 

hari, setelah bulan Juli 2009. 

17. Di antara Pasal 236 dan Pasal 237 disisipkan 3 (tiga) Pasal, 

yakni Pasal 236A, Pasal 236B, dan Pasal 236C, berisi 

ketentuan tentang panitia pengawas pemilihan oleh Badan 

Pengawas Pemilu, DPRD berwenang membentuk panitia 

pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 

tidak mengundurkan diri dari jabatannya kepala 

daerah/wakil kepala daerah yang sudah terdaftar sebagai 

calon Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, serta  
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Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah 

Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 

18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini 

diundangkan. 

18. Di antara Pasal 239 dan Pasal 240 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 239A. berisi tentang tidak berlakunya semua 

ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini 

ketika  Undang-Undang ini mulai berlaku. 

Ada beberapa substansi baru yang diatur dalam UU No 

12/2008. Pertama tentang calon independen atau dalam undang-

undang ini disebut calon perseorangan, kedua, soal pengunduran 

diri incumbent (kepala daerah yang masih menjabat) ketika ia ingin 

mengajukan diri menjadi peserta pemilihan kepala daerah 

selanjutnya ketiga, pengisian jabatan wakil kepala daerah yang 

kosong. 

Mengenai calon independen atau dalam undang-undang ini 

disebut Pasangan calon perseorangan diatur bahwa Pasangan calon 

perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon 

gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan 

dengan ketentuan: 
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a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 

(dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% 

(enam koma lima persen); 

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua 

juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung 

sekurang-kurangnya 5% (lima persen); 

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam 

juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus 

didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan 

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua 

belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga 

persen). 

Selain itu Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud syarat 

diatas  tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah 

kabupaten/kota di provinsi dimaksud. 

Untuk sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau 

walikota/wakil walikota, Pasangan calon perseorangan dapat 

mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan dengan 

ketentuan: 

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 

250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung 

sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen); 
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b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 

(dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima 

ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% 

(lima persen); 

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 

(lima ratus ribu) sampai dengan l.000.000 (satu juta) jiwa 

harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan 

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 

1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-

kurangnya 3% (tiga persen). 

Untuk calon pasangan bupati dan pasangan walikota, selain 

yang telah disebut diatas Jumlah dukungan tersebut harus tersebar 

di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di 

kabupaten/kota dimaksud. 

Dukungan untuk calon perseorangan tersebut dibuat dalam 

bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Dukungan tersebut  hanya 

diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan. KPU provinsi 

dan/atau KPU kabupaten/kota memperhatikan pendapat dan 

tanggapan masyarakat. 

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib 

menyerahkan: 
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a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon 

perseorangan; 

b. Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang 

dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat 

keterangan tanda penduduk; 

c. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai 

pasangan calon; 

d. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari 

jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil 

kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

e. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi 

calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

f. Surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan 

DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah di daerah wilayah kerjanya; 

g. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, 

DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah; 

h. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan 

i. Visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis. 
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Mengenai Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon 

perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dilakukan 

oleh KPU provinsi yang dibantu oleh KPU kabupaten/kota, PPK, 

dan PPS, Dimana daftar dukungan calon perseorangan tesebut 

harus diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling 

lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran 

pasangan calon dimulai. sedangkan dukungan calon perseorangan 

pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota 

dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang dibantu oleh PPK dan 

PPS Dimana daftar dukungan calon perseorangan tesebut harus 

diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 

(dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon 

dimulai. 

Verifikasi sebagaimana tersebut dilakukan paling lama 14 

(empat belas) hari sejak dokumen dukungan bakal pasangan calon 

perseorangan diserahkan. 

Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan tersebut 

dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada 

PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada bakal 

pasangan calon. 

PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah 

dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya 

seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal 
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pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang 

dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari. 

 Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon 

perseorangan tersebut dituangkan dalam berita acara yang 

selanjutnya diteruskan kepada KPU kabupaten/kota dan salinan 

hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal 

pasangan calon. 

KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi 

jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya 

seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal 

pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang 

dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari. 

Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon 

perseorangan oleh KPU kabupaten/kota dituangkan dalam berita 

acara yang selanjutnya hasil ini akan menjadi syarat bagi calon 

perseorngan  yang mengikuti pemilihan bupati/wakil bupati. Untuk 

pemilihan gubernur/wakil guberrnur hasil tersebut diteruskan 

kepada KPU provinsi dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi 

disampaikan kepada bakal pasangan calon untuk dipergunakan 

sebagai bukti pemenuhan persyaratan jumlah dukungan untuk 

pencalonan pemilihan gubernur/wakil gubernur. 
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Apabila calon perseorangan belum memenuhi  

a. Syarat berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan 

yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau 

surat keterangan tanda penduduk; 

b. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai 

pasangan calon; 

c. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan 

apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

d. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi 

calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

e. Surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan 

DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah 

dan wakil kepala daerah di daerah wilayah kerjanya; 

f. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, 

DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah; 

g. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan 

h. Visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis. 
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Maka calon pereorangan diberi kesempatan untuk 

melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta 

persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat 

pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi 

dan/atau KPU kabupaten/kota. 

Sedangkan apabila surat pencalonan yang ditandatangani 

oleh pasangan calon perseorangan belum dilengkapi, maka calon 

perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau 

memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon 

paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil 

penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU 

kabupaten/kota.  

Apabila tetap saja calon perseorangan ditolak oleh KPU 

provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota karena tidak memenuhi 

persyaratan, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali. 

Ketika Pasangan calon perseorangan terhitung sejak 

ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan/atau 

KPU kabupaten/kota, maka pasangan atau salah seorang di 

antaranya dilarang mengundurkan diri. Apabila tetap melanggar  

dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh 

partai politik/gabungan partai politik sebagai calon kepala 

daerah/wakil kepala daerah untuk selamanya di seluruh wilayah 

Republik Indonesia dan denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua 
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puluh miliar rupiah) serta dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti 

pasangan calon perseorangan lain. 

Dalam keadaan lain dimana salah satu calon atau pasangan 

calon meninggal dunia atau berhalangan tetap terdapat dalam 

ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64, maka ketentuannya dapat 

dijelaskan sebagai berikut  

1. Jika meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat 

dimulainya hari kampanye maka : 

a. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan 

calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan 

calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan 

calon meninggal dunia. 

b. KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan 

penelitian persyaratan administrasi pasangan calon 

pengganti tersebut dan menetapkannya paling lama 4 

(empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.  

c. Jika Karena pasangan calon meninggal sehingga jumlah 

pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU 

provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota membuka 

kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling 

lama 10 (sepuluh) hari.  

2. Jika meninggal dunia (berhalangan tetap) pada saat 

dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara maka: 
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a. Bila masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, 

tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang 

meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan 

gugur 

b. Bila calon kurang dari 2 (dua) pasangan tahapan 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari. 

Kemudian Untuk Partai politik atau gabungan partai 

politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat 

mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 

(tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia. 

Untuk pasangan calon perseorangan KPU provinsi 

dan/atau KPU kabupaten/kota membuka kembali 

pendaftaran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

meninggal dunia. 

c. KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan 

penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan 

calon pengganti tersebut dan menetapkannya paling 

lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak 

pendaftaran pasangan calon pengganti 
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3. Jika meninggal dunia (berhalangan tetap) dalam kurun 

waktu setelah pemungutan suara putaran pertama sampai 

dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua maka : 

a. Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah ditunda paling lama 30 (tiga puluh) 

hari. 

b. Untuk Partai politik atau gabungan partai politik yang 

pasangan calonnya berhalangan tetap dapat 

mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 

(tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan 

KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan 

penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan 

pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari 

terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti. 

4. Jika salah seorang atau pasangan calon perseorangan 

meninggal dunia (berhalangan tetap) pada saat dimulainya 

pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan 

calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU provinsi dan/atau 

KPU kabupaten/kota menetapkan pasangan yang 

memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama 

sebagai pasangan calon untuk putaran kedua. 

Mengenai perolehan suara, Pasangan calon kepala daerah 

dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% 



 
210

 

(lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan 

calon terpilih 

Mengenai kekosongn jabatan wakil kepala daerah Karena 

Wakil kepala daerah menggantikan kedudukan kepala daerah 

sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal 

dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam 

masa jabatannya. Maka  Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil 

kepala daerah dapat dilakukan sebagai berikut  

1. Jika pasangan berasal dari partai politik atau gabungan 

partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan 

belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) 

orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai 

politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya 

terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.  

2. Jika pasangan berasal dari calon perseorangan dan masa 

jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau 

lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil 

kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD. 

Itulah beberapa substansi baru yang terdapat dalam undang-

undang no. 12 Tahun 2008 yang lebih membahas tetntang konsep 

pemilihan kepala daerah yang berasal dari calon independen atau 
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calon perseorangan yang dukungannya bukan berasal dari partai 

atau gabungan partai, kemudian masalah pengisian kekosongan 

wakil kepala daerah, Serta pengunduran diri kepala daerah. 

Mengenai substansi lain mengenai urusan daerah dan konsep 

otonomi daerah tidak mengalami perubahan tetap mempertahankan 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data-data dan pembahasan pada bab sebelumya , hasil 

penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut : 

1. Pandangan Teoritis terhadap Konsep Otonomi Daerah yang di 

Terapkan  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  

a. Adanya otonomi daerah merupakan sebuah toleransi pemerintah 

pusat terhadap daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya 

sehingga disini otonomi daerah merupakan perwujudan menuju 

terciptanya demokrasi di Indonesia. Aspek demokrasi yang 

dimaksud disini adalah adanya optimalisasi peran serta masyarakat 

di daerah dalam membangun atau mengurus daerahnya sesuai 

dengan prakarsa dan kreativitas masyarakat tanpa semuanya harus 

di urus oleh pusat. Karena kecendrungan yang terjadi ketika semua 

harus tersentralisasi di pusat maka konsekwensinya adalah adanya 

keseragaman dan menafikkan keberagaman yang terjadi di daerah. 

Namun perlu menjadi perhatian pula bagi Negara untuk selalu 

menempatkan integrasi berdampingan dengan demokrasi artinya 

tidak selayaknya Negara hanya menitik tekankan pada demokrasi 

saja atau sebaliknya pada integrasi saja. Keduanya harus berjalan 

seiringan. 
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b. Kekuasaan pemerintah pusat yang begitu mutlak dan centralistik 

utamanya sebenarnya membawa dampak yang bermacam-macam 

akan baik ketika pemerintah mampu bertindak secara adil. 

Pemerintahan yang sentralistik seperti ini  mungkin dari sisi 

stablitas nasional (Kesatuan) akan terasa baik karena mampu 

menjaga integrasi dimana semua harus tunduk dan patuh terhadap 

kehendak pusat tersebut, semua celah akan adanya oposisi dan 

gerakan ”kiri” harus di hilangkan dan di tumpas. Namun akan 

berdampak buruk ketika pemerintah tidak mampu bertindak secara 

adil maka endingnya sudah dapat dilihat bahwa kesewenang-

wenanganlah yang akan menjadi akhirnya dan yang mendapatkan 

dampak dan akibatnya adalah masyarakat itu sendiri dimana 

ketidakmandirian daerah, tekanan/ketertindasan, serta tidak 

diserapnya aspirasi masyarakat terjadi dalam masyarakat. Maka 

paska reformasi otonomi daerah diharapkan mampu menjawab 

serta mengentaskan permasalahan tersebut sehingga diharapkan 

dengan adanya otonomi daerah manmpu menumbuhkan 

kemandirian serta tumbuhnya iklim yang demokratis dalam 

masyarakat dalam hal ini di daerah. 

c. Otonomi daerah sebagai perwujudan Local Government dimana 

otonomi daerah berhubungan dengan Pemerintahan Daerah otonom 

(Self Local Government). Pemerintahan Daerah otonom adalah 

Pemerintahan Daerah yang badan pemerintahannya dipilih 
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penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan 

dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional.  

Namun perlu dipahami bahwa dari segi organ, fungsi, 

kewenangan dalam otonomi daerah di Indonesia pun sebenarya 

tetap terdapat pembatasan. Dari segi organ dan fungsi hanya 

merujuk kepala daerah dan DPRD sedangkan organ yudikatif  

seperti lembaga peradilan merupakan lembaga otonom. Peran 

legislasi disini digantikan hanya dengan kewenangan membentuk 

kebijakan dan melaksanakan kebijakan itupun hanya mencakup 

urusan rumah tangga yang telah di tentukan undang-undang. 

Sehingga sebenanrnya jelas disini bahwa kedudukan dan 

keberadaan otonomi daerah merupakan subordinat dan dependent 

terhadap pemerintah pusat. 

d. Indonesia telah menerapkan sebagian konsep pemerintahan yang 

terdapat di Negara Federal karena nyatanya dalam aspek formal 

yang melandasi jalannya pemerintahan utamanaya paska reformasi 

terdapat ketentuan yang mengatur pembagian kekuasaan asli 

dengan kekuasaan sisa dimana secara teoritis seharusnya di Negara 

Kesatuan seperti Indonesia  baik kekuasaan asli dan kekuasaan sisa 

berada di pusat namun dengan adanya otonomi daerah berarti 

sedikit mengurangi atau membatasi kekuasaan pusat karena 

didaerahpun di beri kekuasaan sepanjang yang tidak termasuk 

urusan pemerintah pusat. Namun hal ini tidak berpengaruh 
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terhadap kedaulatan Negara Kesatuan karena daerah disini berada 

pada posisi tetap menghormati dan berada pada kedaulatan Negara 

Kesatuan bukan atas dasar kedaulatan sendiri.  

Sehingga dapat dikatakan Bahwa di Indonesia pemerintahan 

berjalan dengan tetap mengakomodir 2 kutub yakni antara kutub 

sentralisasi dan desentralisasi. Disatu sisi bahwa daerah diberi 

otonomi dalam mengembangkan rumah tangganya disisi lain 

keberadaan otonomi daerah tetap merupakan subordinat dan 

dependent terhadap pemerintah pusat. Daerah tidak dapat terlepas 

dari pusat atau Negara. Ini adalah sebuah konsekwensi ketika 

Indonesia menganut bentuk Negara Kesatuan yang bentuk 

pemerintahannya Republik dan berasas demokrasi.  

 

2. Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Daerah 

Berdasarkan Perkembangan Konstitusi Republik Indonesia 

Dinamika Konstitusi yang terjadi selama kurun waktu sejak 

kemerdekaan sampai sekarang telah memberikan corak tersendiri 

terhadap konsep otonomi daerah yang terjadi di tiap masa 

pemerintahan di Indonesia. Bahwa kebijakan otonomi yang terdapat 

dalam Konstitusi Indonesia tersebut adalah mencoba menerapkan 

adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya.  

Pertama pada era berlakunya UUD 1945 periode pertama 

otonomi daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisai, karena 
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di Indonesia terdapat konsep Negara hukum dan kedaulatan rakyat 

jika dikaitkan dengan sendi desentralisasi, di samping dekonsentrasi, 

maka akan di temukan adanya pemencaran kekuasaan. Ini dapat 

dilihat dari kaidah Pasal 18 UUD 1945, yang secara Konstitusional 

pemencaran kekuasan di lakukan melalui badan-badan publik satuan 

pemerintahan di daerah dalam wujud desentralisasi teritorial, yang 

mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang mandiri. 

Sehingga terdapat dua nilai dasar yakni nilai unitaris dan nilai 

desentralisasi territorial. Nilai unitaris dimaksudkan bahwa di 

Indonesia tidak akan memiliki satuan pemerintahan lain yang bersifat 

Negara, artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa  dan 

Negara Indonesia tidak akan terbagi dalam kesatuan-kesatuan 

pemerintahan. Sementara nilai desentralisasi territorial diwujudakn 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi 

daerah. Kebijakan pemerintah saat itu yang dituangkan dalam 

berbagai peraturan perundangan pemerintah daerah telah 

menunjukkan bahwa konsep yang di gunakan dalam pemerintahan 

daerah adalah mencoba mempertahankan asas desentralisasi dan 

dekonsentrasi, 

Kedua dalam Konstitusi RIS yang tentu saja jelas mengatur 

konsep Federalisme dimana dalam konstitusi RIS di bentuk Negara-

Negara Bagian, seperti Negara Indonesia timur, Negara pasundan: 

termasuk distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, 
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Negara Sumatera Timur serta Negara Sumatera Selatan Daerah 

lainnya bukan Negara Bagian tetapi sebagai satuan kenegaraan yang 

berdiri sendiri dan mempunyai kedaulatan untuk menentukan nasib 

sendiri seperti, berdaulat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 

Hak ini diwujudkan dalam kedaulatan rakyat masing-masing daerah 

untuk menentukan status dan pimpinan, tanpa ada intervensi dari 

Pemerintah Federal serta pelaksanaan pemerintahannya yang 

disesuaikan dengan format/ konsep demokrasi yang dikedepankan 

dalam Konstitusi RIS. Konstitusi RIS merupakan pijakan awal sebagai 

batu loncatan menuju bentuk Negara kesatuan di Indonesia serta 

sebagai sebuah upaya dan solusi untuk melepaskan hegemoni Negara 

Belanda yang mencoba untuk menjajah kembali Indonesia. 

Ketiga pada era Berlakunya UUDS 1950 yang mengatur 

bahwa Konstitusi RIS yang dahulunya menganut sistem Federal, 

kemudian UUDS 1950 mengubah sistem tersebut menjadi Negara 

Kesatuan yang berbentuk Republik. Perubahan ini membawa 

konsekuensi makna hukum yang mengatur pelaksanan pemerintahan 

di daerah. UUDS mengatur hubungan antara pemerintah (pusat) 

dengan pemerintah daerah dalam bingkai satu Kesatuan dalam 

kerangka NKRI. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam makna secara 

tekstual yang ditegaskan dalam UUDS yang mengatur dan menjiwai 

pelaksanaan pemerintahan di daerah. 

UUDS juga menegaskan landasan hukum pelaksanaan 

Pemerintahan Daerah dalam beberapa Pasal, seperti pembagian daerah 
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Indonesia atas daerah besar, dan kecil yang berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan 

dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar 

permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan  

Negara. Kepada daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri dan dengan undang-undang  dapat 

diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah yang tidak 

termasuk dalam urusan rumah tangganya. Kedudukan daerah swapraja 

dan bentuk susunan pemerintahannya diatur dan disesuaikan dengan 

sistem pemerintahan. Kedudukan daerah-daerah swapraja dan bentuk 

susunan pemerintahannya diatur dan disesuaikan dengan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, dengan senantiasa mengingat dasar-

dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan 

Negara. Daerah-daerah swapraja yang ada tidak dapat dihapuskan atau 

diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk 

kepentingan umum dan sesudah undang-undang yang menyatakan 

bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, 

memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah. 

Keempat, dalam Undang-Undang Dasar amandemen aspek 

otonomi daerah yang seluas-luasnya semakin jelas pada era ini dimana 

wilayah telah dibagi dalam daerah profinsi, kabupaten/kota serta 

pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya bagi daerah. 

Ditambah lagi saat ini bahkan pada tataran pemilihan kepala daerah 

pun dipilih sepenuhnya oleh rakyat di daerah secara langsung 
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sehingga pemerintah pusat tidak dapat mengintervensi mengenai 

pemimpin di daerah. Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa  

pelaksanaan otonomi daerah di masa amandemen ini lebih 

menitikberatkan pada perubahan secara signifikan terhadap 

pembatasan kekuasaan pusat.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka saran yang dapat 

diberikan yaitu : 

1. Refitalisasi Wawasan Nusantara dan Nasionalisme 

Bahwa kekhawatiran adanya disintegrasi ketika munculnya 

otonomi daerah maka perlu adanya upaya untuk merefitalisasi 

wawasan nusantasra guna meningkatkan nasionalisme dalam diri 

setiap individu sehingga tidak terjadi disintegrasi. 

2. Pembangunan Local Government yang Aspiratif 

Bukanlah sebuah otonomi daerah ketika pemerintah daerah 

tidak aspiratif terhadap masyarakat di daerah. Disini bagaimana 

dengan otonomi daerah pemerintah daerah harus mampu membangun 

komitmen bersama dan melibatkan masyarakat dalam Pengembangan 

rumah tangga daerah. 

3. Optimalisasi Pendidikan Politik Masyarakat 

Pelaksanaan demokratisasi di Indonesia sudah semakin jelas 

namun akan sangat timpang ketika demokrasi hanya dimaknai secara 
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procedural namun substansi demokrasi bagi masyarakat tidak 

mengetahuinya. Maka disini perlu adanya Pendidikan politik bagi 

masyarakat. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan 

bentuk Pendidikan politk dari sisi posedural saja namun selama ini 

paradigma masyarakat dalam pilkada langsung belumlah mampu 

untuk berpikir secara rasional, dalam memilih calon kepala daerah 

saat ini masih berkutat pada alasan-alasan primordial dan financial. 

Sehingga ketika masayarakat telah sadar dan rasional dalam  

keikutsertaannya dalam PILKADA langsung maka diharapkan 

masyarakat mampu memilih figur pemimpin daerah yang siap dalam 

Pemerintahan Daerah dan terbentuklah Pemerintahan Daerah yang 

baik. 
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