






















1 

BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 
A. Otonomi Daerah  
 

Menurut D.H.M.  Meuwisen, Hukum Tata Negara lazimnya mengenal dua 

pilar, yaitu organisasi negara dan warga negara. Dalam organisasi negara diatur 

bentuk negara dan sistem pemerintahan termasuk pembagian kekuasaan negara 

atau alat kelengkapan negara. Pembagian kekuasaan negara ini terbagi atas dua 

kategori, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan 

secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini bukanlah persoalan 

separation of power atau division of power yang dikenal dengan pembagian 

kekuasaan secara horizontal.1 

Dalam Negara Kesatuan, kekuasaan negara terletak pada Pemerintah Pusat 

bukan pada Pemerintah Daerah, tetapi Pemerintah Pusat dapat menyerahkan  

sebagian kekuasaannya kepada pejabat-pejabatnya di daerah dalam rangka 

dekonsentrasi atau kepada daerah berdasarkan hak otonomi dalam rangka 

desentralisasi yang merupakan pembagian kekuasaan secara vertikal. 

Pembagian kekuasaan  secara vertikal dalam negara kesatuan (unitaris) ini 

lebih dikenal sebagai “desentralisasi territorial (territoriale decentralisatie). 

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan tugas atau kewenangan kepada 

                                                 
1 Philipus M. Hadjon, Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah, Makalah, 

(Malang: Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
2001), hlm. 2.  Perhatikan juga Husni Jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945, (Bandung: CV 
Utomo, 2005), hlm. 85. 
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pemerintah tingkat bawah (decentralisatie, de overdracht van taken of bevoegheden 

naar lagere overheden).2 

Tresna dalam buku “Bertamasya Ke Taman Ketatanegaraan” menyebutkan  

penggolongan desentralisasi meliputi ambtelijke decentralisatie atau deconsentratie 

dan staatkundige decentralisatie, yang dibedakan menjadi territoriale decentralisatie 

dan functionale decentralisatie. Ambtelijke decentralisatie (dekonsentrasi) diartikan 

sebagai “pemberian (pemasrahan) kekuasaan dari atas ke bawah di dalam rangka 

kepegawaian, guna kelancaran pekerjaan semata-mata”. Staatkundige 

decentralisatie diartikan sebagai “pemberian (pemasrahan) kekuasaan mengatur 

kepada daerah-daerah dalam lingkungannya, guna mewujudkan asas demokrasi 

dalam pemerintahan negara”. Mengenai pengertian territoriale decentralisatie 

dimaksudkan  sebagai penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri (autonomie), batas pengaturannya adalah daerah. 

Functionale decentralisatie adalah “pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan 

mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut  adalah jenis fungsi misalnya 

pendidikan, pengairan dan sebagainya”.3 

Litvack dan Seddon, dalam hubungan ini mengemukakan desentralisasi 

adalah: “the transfer of authority  and responsibility for public function from central 

government to subordinate or quasi-independent government organization or he 

private sector. Dengan demikian yang dimaksud dengan desentralisasi adalah 

transfer  kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini 

                                                 
2 Ibid.  
3 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 23. 
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dilakukan dari pemerintah pusat kepada pihak lain, baik kepada daerah bawahan, 

organisasi pemerintahan yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta.4  

Litvack dan Seldon lebih lanjut  dalam buku “Decentralization – Briefing 

Noefing Notes”  membagi desentralisasi menjadi empat tipe yaitu: 

1) Desentralisasi politik; 
2) Desentralisasi administratif, yang memiliki tiga bentuk utama: 

dekonsentrasi, delegasi dan devolusi; 
3) Desentralisasi fiskal; 
4) Desentralisasi ekonomi atau pasar.5  
 
 Sejalan dengan pandangan tersebut, menurut G. Shabbir Cheema dan 

Dennis A. Rondinelli,  sejak tahun 80-an, konsep desentralisasi mempunyai arti yang 

lebih luas. Konsep tersebut mencakup sub konsep devolution, deconsentration, 

delegation dan privatization. Konsep yang luas inilah menghiasi berbagai laporan 

Bank Dunia  dan organisasi internasional. Menurut Cohen dan Peterson  

memandang konsep privatization dapat digolongkan ke dalam sub konsep 

delegation. Oleh sebab itu, menurut mereka konsep decentralization hanya 

mencakup ketiga sub konsep: devolution, deconsentration dan delegation. 6  

Dekonsentrasi adalah penyerahan beban kerja dari kementrian pusat kepada 

pejabat-pejabatnya yang berada di wilayah. Penyerahan ini tidak diikuti oleh 

kewenangan pembuatan keputusan dan diskresi untuk melaksanakannya. 

Dekonsentrasi ini bertujuan untuk membantu penyelenggaraan jalannya 

pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat yang tidak diserahkan 

                                                 
4 Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

(Bandung: Fokusmedia, 2003), hlm. 17-18. 
5 Ibid.  
6 Bhenyamin Hoessein, Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi 

Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945, Makalah Disampaikan dalam “Seminar dan 
Lokakarya  Pembangunan Hukum Nasional VIII, (Bali: Badan Pembinaan Hukum Nasional-
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 14-18 Juli 2003), hlm. 3. 
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menjadi urusan rumah tangga daerah.7 Devolusi adalah pelepasan fungsi-fungsi 

tertentu dari pemerintah pusat untuk membuat satuan pemerintah baru yang tidak 

dikontrol secara langsung. Tujuan devolusi untuk memperkuat satuan pemerintahan 

di bawah pemerintah pusat dengan cara mendelegasikan fungsi dan kewenangan. 

Delegasi dimaksudkan adalah pendelegasian pembuatan keputusan dan 

kewenangan administratif kepada organisasi-organisasi  yang melaksanakan fungsi-

fungsi tertentu, yang tidak di bawah pengawasan kementrian pusat, misalnya BUMN 

seperti  Telkom, Bank, jalan tol  dan lain-lain. Terhadap organisasi semacam ini 

pada dasarnya diberikan kewenangan semi independen untuk melaksanakan fungsi 

dan tanggungjawabnya. Pendelegasian tersebut  menyebabkan pemindahan atau 

penciptaan kewenangan yang luas pada suatu organisasi yang secara teknis dan 

administratif  mampu menanganinya, baik dalam merencanakan maupun 

melaksanakan. Semua kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak mendapatkan 

supervisi langsung dari pemerintah pusat. Selain ketiga bentuk di atas, 

desentralisasi juga dapat berupa privatisasi, yaitu penyerahan fungsi-fungsi tertentu  

dari pemerintah pusat kepada lembaga non pemerintah  atau lembaga swadaya 

masyarakat. Privatisasi adalah suatu tindakan pemberian wewenang dari 

pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, misalnya BUMN dan BUMD 

menjadi Persero (PT). Termasuk dalam pengertian ini adalah tindakan pemerintah 

mentransfer beberapa kegiatan kepada kamar dagang dan industri, koperasi, 

                                                 
7 Faisal Akbar Nasution, Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan 

Asli Daerah, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2009), hlm. 8.  
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asosiasi lainnya untuk mengeluarkan izin-izin, bimbingan dan pengawasan yang 

semula dilakukan oleh pemerintah.8 

Berdasarkan konsep desentralisasi yang demikian, maka devolution bertalian 

erat dengan konsep local government dan konsep local autonomy. Devolution 

diartikan sebagai pembentukan dan penguatan local government yang aktivitasnya 

secara substansial berada di luar pengendalian langsung oleh Pemerintah. Dengan 

demikian, devolusi dimaksudkan disini ialah desentralisasi politik (political 

decentralization) karena yang didesentralisasikan dan diserahkan adalah wewenang 

mengambil keputusan politik dan administrasi. Devolusi disebut juga sebagai 

desentralisasi demokrasi (democratic decentralization) karena bersifat demokratis.9   

Dilihat dari context dan content, konsep local government dapat mengandung 

3 (tiga) arti:10 

Pertama, local government berarti pemerintah lokal. Dalam arti tersebut, 

penggunaan istilah local government  sering dipertukarkan dengan istilah local 

authority. Namun kedua istilah tersebut mengacu pada council dan unsur eksekutif  

yang rekruitmen pejabatnya atas dasar pemilihan. Kedua, local government berarti 

pemerintah lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Dengan demikian  arti yang 

pertama mengacu pada organ, sedangkan arti yang kedua mengacu kepada fungsi. 

Ketiga, local government berarti daerah otonom. Arti ketiga dapat disimak dari 

definisi konsep yang diberikan oleh The United Nation of Public Administration: 

                                                 
8 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: PT 

Grasindo, 2007), hlm. 11-13. 
9 Andi Mustari Pide, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 37. 
10 Bhenyamin Hoessein, op.cit., hlm. 3-4 
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 A political subdivision of a nation  (or, in a federal system, a State) which is 
constituted  by law and has substantial control of local affairs, including the 
powers to impose taxes or to extract labour for prescribed purposes. The 
governing body of such an entity is elected or otherwise locally selected. 
(Suatu pemerintahan yang merupakan sub divisi dari negara (atau, sistem 
federal, dari negara federal) yang didasarkan atas undang-undang dan 
secara substansial mengawasi urusan-urusan daerah, termasuk kekuasaan 
di bidang perpajakan atau bidang ketenagakerjaan. Penetapan lembaga 
pemerintahan tersebut dipilih melalui seleksi yang bersifat lokal). 
 
Realitas yang demikian memenunjukkan bahwa pemerintahan daerah (local 

government) adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah 

yang dipilih secara bebas  sebagai sub divisi pemerintahan nasional yang diberi 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemberian kewenangan (devolution of authority) kepada unit-unit atau 

satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan suatu kebutuhan 

yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Mengingat begitu tinggi tingkat fragmentasi 

sosial dalam sebuah negara, maka ada hal-hal tertentu yang lebih efektif dan efisien  

diselenggarakan secara lokal oleh Pemerintah Daerah daripada dilakukan secara 

nasional dan sentralistik, dan di samping itu Pemerintah Daerah lebih memahami 

konteks kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang ada di sekitar lingkungannya.11 

Dengan demikian, pemerintah daerah merupakan alat pemerintah pusat yang 

penting dalam menyatukan masyarakat suatu daerah tertentu yang berfungsi  saling 

melengkapi dengan yang ada di pusat maupun dengan aspirasi warga, yang 

kesemuanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri.12  

                                                 
11  H. Syaukani, HR, dkk,  Otonomi  Daerah Dalam Negara Kesatuan, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 21-22. 
12 S.H. Sarundajang, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 2002), hlm. 31. 
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Memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan lokal (local 

government), maka salah satu asas yang digunakan dalam rangka hubungan 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah melalui asas desentralisasi, 

yang  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai dua wajah, yaitu 

otonomi dan medebewind atau zelf bestuur. Otonomi daerah sendiri dimaknai 

dengan pemberian kebebasan dan kemandirian (verijheid dan zelfstandigheid) untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri atas sebagian urusan pemerintahan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan dan 

kemandirian dalam otonomi yang didasarkan pada konstitusi bukanlah kemerdekaan 

(independency), akan tetapi kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan 

yang lebih besar. Otonomi sekedar sub sistem dari sistem kesatuan yang lebih 

besar. 

Dilihat dari teori bentuk negara otonomi adalah sub sistem dari negara 

kesatuan (unitary state, eenheidsstaat). Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. 

Segala pengertian (begrip) dan isi (materie) otonomi adalah pengertian dan isi 

negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan batas pengertian dan isi 

otonomi.13 

M. Ryaas Rasyid dalam kaitan dengan desentralisasi dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah mengemukakan: 

Kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah adalah salah satu 
bentuk implementasi dari kebijakan demokratisasi. Dalam konteks 
administrasi pemerintahan, demokratisasi memang bergandengan tangan 
dengan desentralisasi. Artinya, tidak ada demokratisasi pemerintahan tanpa 
desentralisasi. Ini terutama relevan dengan negara yang wilayahnya luas dan 
berpenduduk besar, karena diasumsikan bahwa rakyat sebagai pihak yang 

                                                 
 13 Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-
undang Pelaksanaannya), (Karawang: UNSIKA, 1993), hlm. 2.  
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berdaulat bukan saja harus dilayani lebih baik, tetapi juga harus diberi akses 
yang cukup di dalam proses pengambilan keputusan.14 
 

Demikian juga halnya dengan Bayu Suryaningrat dalam buku “Desentralisasi 

dan Dekonsentrasi pemerintahan di Indonesia, Suatu Analisa” mengemukakan 

bahwa desentralisasi itu bertujuan untuk mewujudkan asas demokrasi dalam 

pemerintahan negara, karena di dalam desentralisasi ini rakyat secara langsung 

mempunyai kesempatan  untuk turut serta  (participation) dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerahnya.15 

Sejalan dengan pandangan tersebut,  G. Shabbir Cheema dan Dennis A. 

Rondinelli  antara lain mengemukakan: 

A decentralized governmental structure is needed to institutionalize 
participation of citizens in development planning and management. A 
decentralized government structure  can facilitate the exchange  of 
information  about local needs  and channel  political  demands from  the 
local community to national ministries (Struktur pemerintahan desentralistik 
adalah merupakan kebutuhan untuk melembagakan partisipasi warga negara 
dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan. Struktur pemerintahan 
desentralistik dapat memudahkan memperoleh informasi tentang kebutuhan 
lokal dan merupakan saluran tuntutan politik dari masyarakat lokal kepada 
pemerintah pusat).16 
 
Oleh karena itu, menurut Brian C. Smith dalam buku “Decentralization: The 

Territorial Dimension of the State”, mengemukakan bahwa desentralisasi 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan 
tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom; 

                                                 
14 M. Ryaas Rasyid, “Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya”, dalam 

Syamsuddin Haris (Ed.), Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan 
Daerah, (Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2002), hlm. 23-24.  

15 Andi Mustari Pide, op.cit., hlm. 34. 
16 G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, Decentralization and Development 

Policy Implementation In Developing Countries, (New Delhi: SAGE Publications Ltd, 1983), 
hlm. 16.  
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2. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa 
(recidual function); 

3. Penerima wewenang adalah daerah otonom; 
4. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan 

melaksanakan kebijakan, wewenang mengatur dan mengurus (regelling 
en bestuur) kepentingan yang bersifat lokal; 

5. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma 
hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak; 

6. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma 
hukum yang bersifat individual dan konrit (beschikking, acte 
administrative, verwaltungsakt); 

7. Keberadaan daerah otonom adalah di luar hirarki organisasi pemerintah 
pusat; 

8. Menunjukkan pola hubungan antar organisasi; 
9. Menciptakan political variety  dan diversity of structure dalam sistem 

politik.17    
 
Berdasarkan pengertian tersebut, otonomi daerah menyangkut beberapa 

aspek: Pertama, berkenaan dengan kewenangan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan daerah berdasarkan urusan rumah tangga daerah. Kedua, tuntutan 

kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan  

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, mengatur hubungan yang 

serasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah berdasarkan “division of power secara vertikal”. 

Untuk itu, filosofi otonomi daerah pada dasarnya harus dipahami secara 

fungsional, dalam arti orientasi otonomi dimaksudkan sebagai upaya pemaksimalan 

pelaksanaan fungsi pemerintahan (pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan) agar 

dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Keadaan ini berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan 

keseimbangan antara perlu berlangsungnya kekuasaan dan kewibawaan (legally 

and legitimated, punya macht (kewenangan) dan gezag (kewibawaan) pemerintah 

                                                 
17 Hanif Nurcholis, op.cit., hlm. 15.  
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pusat di daerah di satu sisi, dan perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

daerah melalui pemerintahan yang demokratis (yang berarti akomodatif dan 

aspiratif)  di sisi lain, merupakan fokus perhatian dan kebijakan.  

M. Solly Lubis berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi daerah 

mengemukakan antara lain : 

1. Prinsip otonomi daerah lebih diarahkan kepada terwujudnya pemerintahan 
yang demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang 
lebih baik, mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian 
perkembangan pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah 

2. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah memberdayakan 
masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran 
serta masyarakat secara aktif, dan meningkatkan peran dan fungsi 
lembaga perwakilan rakyat daerah.18 

 

Dengan demikian, otonomi daerah bukanlah semata-mata bernuansa 

technical administration atau practical administration saja, akan tetapi juga harus 

dilihat  sebagai process of political.  Ini berarti otonomi daerah sangat erat kaitannya 

dengan demokrasi di tingkat lokal (local democracy) yang arahnya kepada 

pemberdayaan (empowering) atau kemandirian daerah.       

Penyelenggaraan otonomi berkaitan sekali dengan sifat mampu (able, 

capable) dari daerah untuk mengatur sendiri masalah-masalah, tentunya didasari 

pada dukungan Pemerintah Pusat  dan daerah lain. Dalam kaitan ini, pelaksanaan 

otonomi daerah menurut M. Solly Lubis dapat dilihat dari beberapa sudut tinjauan:19 

                                                 
 18 M. Solly Lubis, Otonomi Daerah, Seminar Pengkajian Daerah  Pengembangan 
Aspirasi Daerah Sumatera Utara, (Medan: Universitas Sumatera Utara Bekerjasama Dengan 
Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, 13 Maret 1999), hlm. 6-7.  
 19 M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan 
Pemerintahan Daerah, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 87-104. 
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Pertama, segi politik. Dilihat dari segi politik, desentralisasi bertujuan 

menghindarkan penumpukan atau konsentrasi kekuasaan di satu pihak saja yang 

pada akhirnya dapat menimbulkan tirani atau diktatur. Oleh karena itu, penerapan 

desentralisasi dipandang sebagai usaha pendemokrasian (democratiseering) untuk 

mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan dan sebagai training untuk 

mempergunakan hak-hak demokrasi. 

Kedua, segi teknis-administratif. Dalam hal ini yang diharapkan daya guna 

dan hasil guna pemerintahan. Bertalian dengan alasan-alasan teknik dan segi 

doelmatigheid (keserasian dengan tujuan; efisiensi) merupakan tinjauan administatif. 

Yang dimaksud dengan administrasi disini, ialah segenap proses penyelenggaraan 

yang teratur dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dengan demikian, maka desentralisasi merupakan keharusan  yang 

terdapat pada semua organisasi. Dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, administrasi yang dimaksud ialah administrasi pemerintahan, 

sebagai proses penyelenggaraan  kekuasaan secara tertib melalui aparat 

pemerintah pusat dan daerah  untuk mencapai tujuan nasional. 

Ketiga, segi kultural, yaitu adanya perhatian terhadap keberadaan dan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan kekhususan dan spesifikasi daerah masing-

masing, seperti faktor alam, anthropologi budaya, penduduk, aktivitas ekonomi, 

watak kebudayaan daerah, latar belakang sejarah dan sebagainya. 

Keempat, segi pembangunan ekonomi. Pemberian otonomi secara langsung 

memperhatikan, melancarkan dan memeratakan pembangunan. Khusus pada 

negara kita yang berpegang pada konsepsi wawasan nusantara sebagai asas dalam 
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mencapai tujuan pembangunan nasional, tingkat perkembangan otonomi itu diatur 

sedemikian sehingga menunjukkan keserasian dan keseimbangan di seluruh 

daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam 

pengembangan kehidupan ekonominya. 

Berdasarkan realitas tersebut, penyelenggaraan otonomi dalam rangka 

mengatur dan mengurus dirinya sendiri, membawa konsekuensi dibentuk institusi 

politik, yaitu  DPRD dan Kepala Daerah berdasarkan pemilihan, dan merupakan 

refleksi pendemokrasian sebagai wujud keikutsertaan rakyat  dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus merupakan suatu rangkaian 

kegiatan politik untuk menampung keinginan dan aspirasi masyarakat, yang pada 

gilirannya ikut berpartisipasi di dalam proses perumusan dan kebijakan 

pemerintahan, melalui sistem perwakilan.20 

Sejalan dengan sendi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

negara, Muhammad Yamin mengemukakan: 

Susunan tata negara yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan 
pemerintahan pada bagian pusat sendiri dan pula membutuhkan pembagian 
kekuasaan itu antara pusat dengan daerah. Asas dekonsentrasi dan 
desentralisasi tenaga pemerintahan ini berlawanan dengan asas hendak 
mengumpulkan segala-galanya pada pusat pemerintahan.21 
 
Atas dasar hal tersebut, Bagir Manan22 mengemukakan paling tidak ada 3 

(tiga) faktor utama yang menunjukkan keterkaitan antara susunan pemerintahan 

daerah dengan pendemokrasian pemerintahan: 

                                                 
 20 Marzuki, Susunan,  Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, Makalah disampaikan pada “Orientasi Pembekalan 
DPRD Gayo Lues, (Medan: Sekretariat DPRD Gayo Lues, 15 s/d 20 September 2003), hlm. 
2. 

21 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta:Ghalia 
Indonesia, 1982), hlm. 145. 

22 Bagir Manan, Hubungan Antara …, op.cit., hlm. 34 
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1)  Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip kebebasan (liberty), 
2)  Sebagai upaya untuk menumbuhkan suatu kebiasaan (habit) agar rakyat 

memutus sendiri berbagai macam kepentingan (umum) yang bersangkutan 
langsung dengan mereka. Membiasakan rakyat mengurus dan mengatur 
sendiri urusan-urusan (pemerintahan) yang bersifat lokal, bukan hanya 
sekedar sebagai wahana latihan yang baik, tetapi menyangkut segi yang 
sangat esensial dalam suatu masyarakat demokratik, 

3)  Sebagai upaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap 
masyarakat yang mempunyai berbagai tuntutan yang berbeda. 

 

John Stuart Mill mengemukakan 2 (dua) argumen pentingnya lembaga 

perwakilan rakyat pada tingkat daerah (Consideration on Representative 

Government), yaitu : 

“First, that local political institutions  would be an essential element in  a 
system of democratic government, because they widen the opportunity  to 
participate  and provide the capacity to educate the citizen in the practice of 
politics government. Second, that substantial scope for local administration 
made practical sense because local interest, knowledge and capacity   to 
oversee made the prospect  of achieving efficient and effective service 
provision much more likely: ”In the details of management, therefore, the 
local bodies will generally have the advantage”  (Pertama, institusi politik 
lokal merupakan unsur penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi, 
karena mereka memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan 
mengadakan pendidikan kepada warga negara dalam praktek politik 
pemerintahan. Kedua, lingkup substansi pemerintah lokal memberi 
pengertian praktek, karena kepentingan lokal, pengetahuan dan kemampuan 
untuk melihat prospek pemerintahan yang efektif dan efisien jauh lebih 
mungkin  dalam rangka keberhasilan pelayanan: Dalam seluk beluk 
manajemen, oleh karena itu, merupakan keuntungan pemerintah lokal secara 
umum).23 
 

Oleh sebab itu, menurut S.H. Sarundajang diperlukan pemerintahan 

perwakilan daerah yang mempunyai dua kegunaan. Salah satunya adalah 

“administratif”, yaitu menyediakan fasilitas dan pelayanan. Yang lainnya adalah 

“perwakilan”, yang melibatkan warga negara  dalam menentukan keperluan umum 

                                                 
 23 Desmond King dan Gerry Stoker, (Eds.), Rethinking Local Democracy, (London: 
Macmillan Press Ltd, 1996), hlm.  5.  
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daerah  tertentu dan cara memperolehnya. Pemerintahan perwakilan daerah 

merupakan suatu proses  yang merentang dan menghubungkan unsur-unsur 

“perwakilan” dan “administrasi” di tingkat daerah.24   

Kaitan antara perwakilan dan administrasi ialah keduanya untuk memenuhi 

keinginan baik dari warga setempat dan maupun pemerintah pusat. Melalui badan 

perwakilan, warga negara di daerah diberikan alat yang lebih langsung untuk 

mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan dibanding kalau ia harus 

secara langsung berhadapan dengan birokrasi ke pusat. Sama halnya, melalui 

penggunaan badan perwakilan daerah, pemerintah pusat mempunyai suatu media 

untuk mengamankan keinginan dan dukungan masyarakat daerah. 

Realitas di atas menunjukkan bahwa dalam pemerintahan demokratis yang 

dilaksanakan dengan sistem perwakilan (representative  democracy), keberadaan 

lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (DPR, 

DPD dan DPRD) dipandang sebagai suatu keniscayaan, karena lembaga ini 

merupakan badan yang ikut berwenang menetapkan kebijakan umum yang 

mengikat bagi rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. 

Dewan (baca, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)  pada prinsipnya 

merupakan badan perwakilan utama dari unit pemerintahan daerah. Memang ada 

institusi perwakilan lain, seperti badan pengurus (board), dengan otoritas dan 

kekuasaan yang cukup besar. Namun dalam praktek hanya melalui dewanlah rakyat 

dapat menunjukkan sikap terhadap dan berpartisipasi dalam urusan pemerintahan 

dan pembangunan daerah.   Di samping keberadaan Dewan, dalam konteks 

                                                 
24  S.H. Sarundajang,  op.cit., hlm. 32. 
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pemerintahan lokal  sebagai pelaksana (eksekutif) daerah, dibentuk Kepala Daerah 

yang mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam srtruktur pemerintahan 

daerah. Ia adalah orang pertama dan paling utama dalam mengkoordinasikan aspek 

perwakilan pada proses pemerintahan daerah. 25 

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

desentralisasi dan otonomi daerah adalah merupakan wujud sendi pemerintahan 

yang demokratis, karena di dalamnya terkandung kebebasan untuk berprakarsa 

dalam mengambil suatu keputusan atas dasar aspirasi masyarakat melalui Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan Kepala Daerah yang 

dipilih.  

Sejalan dengan pandangan ini, maka pengelolaan negara yang efektif dan 

lebih demokratis mensyaratkan adanya praktek-praktek pemerintahan yang lebih 

baik di tingkat daerah yang menumbuhkan partisipasi warga. Hans Antlov dalam hal 

ini  mengemukakan sebagai berikut : 

Pemerintah lokal memiliki potensi dalam mewujudkan demokratisasi, karena 
proses desentralisasi mensyaratkan adanya tingkat responsivitas, 
keterwakilan dan akuntabilitas yang lebih besar. Desentralisasi secara 
bersamaan haruslah disertai adanya penguatan kapasitas lokal dan 
membangun sistem pemerintahan yang responsif (tidak saja kekuasaan 
pemerintah lokal, tetapi juga meyakinkan bahwa mereka betul-betul dapat 
akuntabel dan memberikan pelayanan sosial yang lebih baik).26  
 

Konteks yang demikian berarti demokratisasi mencapai kematangan apabila 

lembaga-lembaga politik yang demokratis tidak hanya terbentuk dan berjalan di 

pusat pemerintahan nasional, tetapi juga terbentuk dan berjalan di komunitas-

                                                 
25  Ibid., hlm. 99 dan 126. 
26 Hans Antlov, Mewujudkan Demokrasi Lokal Melalui Forum Warga, (Jakarta: Jurnal 

PSPK, Edisi 3, Juni-Juli 2002), hlm. 44-45.  
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komunitas lokal dan tingkat pemerintahan terendah dan pada saat yang sama nilai-

nilai demokrasi dijadikan acuan perilaku masyarakat. 

Keterkaitan antara otonomi dengan demokrasi ini juga dikemukakan oleh 

M.A. Muthalib dan Moh. Akbar Ali Khan sebagai berikut:27 

Conceptually, local autonomy tends to become a synonym of the freedom of 
locality for self determination or local democracy. No single body but the local  
people and the representatives enjoy supreme power in regard to the local 
sphere of action, Government intervention can be justified when the larger 
interest is involved. Therefore, the people at large and their representatives 
(Secara konseptual, otonomi daerah cenderung menyamakan kebebasan 
daerah untuk menentukan nasib sendiri atau demokrasi lokal. Tiada satupun 
lembaga kecuali masyarakat setempat dan para wakil yang menikmati 
kekuasaan tertinggi sehubungan dengan suasana tindakan daerah, 
intervensi pemerintah dapat dibenarkan bila terlibat kepentingan yang lebih 
besar. Oleh karena itu, rakyat secara luas dan wakil mereka saja dapat 
menolak masyarakat lokal dan para wakil mereka). 
 

Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, H. 

M. Laica Marzuki  mengemukakan : 

Pemerintahan daerah yang bersih pertama-tama harus dipahami dalam 
makna rechtmatige bestuur atau rechtmatigeheid van bestuur. 
Rechtmatigeheid atau sifat kesesuaian hukum suatu lembaga pemerintahan 
daerah harus beranjak dari peraturan perundang-undangan (algemene 
verbindende voorschriften) yang mengatur tatanan institusi pemerintahan itu, 
sehingga terwujud bangunan pemerintahan daerah in het werkelijkheid.28 
 

Berangkat dari realitas ini, keberadaan DPRD  dan Kepala Daerah dirancang 

untuk menyeleraskan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

sebagai tujuan desentralisasi dewasa ini, sebagaimana dikemukakan A.F. Leemans 

dalam buku “Changing Patterns of Local Government”: 

                                                 
27 Bhenyamin Hoessein, Menelaah Kinerja DPRD Kabupaten di Era Desentralisasi, 

Makalah Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, (Jakarta: Asosiasi DPRD Kabupaten 
Seluruh Indonesia, 22 Maret 2002), hlm. 3. Perhatikan juga Husni Jalil, op.cit., hlm. 57-58.    
 28  H.M. Laica Marzuki,  Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas, 
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 157. 
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Efficiensy, it is frequently and loudly proclaimed, requires restricting  the 
participation of representative  bodies (local councils) in public policy making 
and especially  in execution of policy. This explains the hesitancy to introduce 
proper representative institutions  with decision making power in the regions 
(Efisiensi,  sering dengan tegas  dinyatakan, memerlukan batasan partisipasi 
lembaga perwakilan (dewan lokal, DPRD) di dalam menetapkan kebijakan 
publik, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ini menunjukkan 
perlunya institusi perwakilan  dalam  pengambilan keputusan guna 
menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan  daerah).29 
 
Otonomi daerah, oleh karena itu bertalian dengan demokrasi, karena itu 

harus ada lembaga dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan demokrasi di 

daerah. Demikian pula penyelenggaraan pemerintahannya harus dijalankan secara 

demokratik yang meliputi tata cara penetapan pejabat, penentuan kebijakan, 

pertanggungjawaban, pengawasan, dan lain-lain. Untuk itu, lahirlah berbagai 

mekanisme demokratik, seperti pemilihan anggota perwakilan, sistem pemilihan 

penyelenggara pemerintahan, sistem hubungan tanggung jawab antara badan 

perwakilan dengan penyelenggara pemerintahan dan sebagainya.  

Berdasarkan konstelasi yang demikian, otonomi pada hakikatnya adalah 

merupakan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, sehingga 

harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya 

lembaga perwakilan (DPRD) dan kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara 

demokratis, sehingga memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan 

pemerintahan yang responsif  terhadap kepentingan masyarakat luas, dan 

memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas 

pertanggungjawaban publik. 

B. DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia 

                                                 
29 Bhenyamin Hoessein, Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah dan Prospek, 

dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi  (Ed.), Menelaah Kembali Format Politik Orde 
Baru, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 67. 
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Semenjak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, 

prinsip penyelenggaraan otonomi daerah telah menjiwai ketatanegaraan Indonesia 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya,  dapat 

dicatat beberapa ketentuan yang merupakan amanat konstitusi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan daerah: 

1. Wilayah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, baik yang bersifat 
daerah otonom maupun yang bersifat administratif belaka. 

2. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah ditetapkan melalui undang-
undang dengan restriksi bahwa bentuk dan susunan itu tidak akan 
menjelmakan “negara dalam negara” 

3. Pemerintah Daerah harus diselenggarakan dengan memandang dan 
mengingati dasar permusyawaratan, seperti dasar dalam sistem 
Pemerintahan Negara. 

4. Hak-hak asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa, wajib 
diperhatikan. 

5. Di daerah-daerah yang bersifat otonom, harus dibentuk Badan-badan 
Perwakilan Rakyat Daerah  untuk mengaktualisasikan sendi dan dasar 
permusyawaratan dalam Pemerintahan Daerah.30 

 

Demikian juga dengan hasil Perubahan Kedua UUD 194531 mengenai  

Pemerintahan Daerah,  mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang diselenggarakan oleh lembaga perwakilan rakyat daerah dengan lembaga 

eksekutif daerah sesuai dengan fungsi yang melekat pada masing-masing institusi 

tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyebutkan: 

                                                 
30 Menteri Dalam Negeri, Implementasi Demokrasi Pancasila Di Dalam 

Melaksanakan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  (Jakarta: Direktorat Jenderal Sosial  
Politik Departemen Dalam Negeri, 1992), hlm. 5-6.  

31 Dalam Perubahan Kedua yang ditetapkan pada Tahun 2000 terdapat beberapa 
Pasal yang diubah dan atau ditambah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 
Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) 
dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal  
28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, 
Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.   
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(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang  tiap-tiap 
provinsi,  kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 
diatur dengan undang-undang. 

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota  
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 
pemilihan umum. 

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis. 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat. 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 
dalam undang-undang. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan adanya perhatian yang 

sangat besar dari para founding fathers terhadap bentuk dan susunan pemerintahan 

daerah  sebagaimana yang tertuang dalam amanat konstitusi, termasuk institusi 

lokal, yaitu  lembaga DPRD sebagai perwakilan rakyat tingkat daerah dan Kepala 

Daerah sebagai lembaga eksekutif daerah, dipandang sangat penting dalam 

mewujudkan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara  demokratis atas 

dasar permusyawaratan. Dengan perkataan lain, keberadaan lembaga DPRD dan 

Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis merupakan wujud untuk menegakkan 

dan membina kehidupan demokrasi di Negara Republik Indonesia yang didasarkan 

pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara 

tegas menganut prinsip demokrasi yang diberi nama “kedaulatan rakyat” atau 
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“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan” atau “kedaulatan berada  di tangan rakyat”. 32 

Berdasarkan realitas tersebut, maka  untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah  memerlukan lembaga pemerintahan daerah yang terdiri atas DPRD dan 

Kepala Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang masing-masing 

menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan, fungsi serta wewenangnya 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. 

Ateng Syafrudin, sehubungan dengan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah menyebutkan bahwa perwujudan kehidupan demokrasi dalam 

Pemerintahan Daerah adalah bahwa aspirasi rakyat di daerah mendapat penyaluran 

melalui DPRD. Penyaluran aspirasi itu termasuk pula memilih orang yang 

dianggapnya patut dan tepat menjadi Kepala Daerah.33 

Oleh sebab itu, bila diperhatikan dalam sidang-sidang perumusan UUD 1945, 

memperlihatkan  bahwa lembaga perwakilan rakyat tidak hanya berada pada tingkat 

Pusat, akan tetapi juga harus dibentuk di Daerah. 

Muhammad Yamin, pada Pidato tanggal 29 Mei 1945 berkenaan dengan 

“Perwakilan” antara lain mengemukakan: 

Menurut peradaban Indonesia, maka permusyawaratan itu adalah di bawah 
pimpinan hikmah kebijaksanaan yang bermusyawarat atau berkumpul dalam 
persidangan. Dasar perwakilan itu ialah tenaga yang kuat  dan yang memberi 
warna dan aliran istimewa kepada keinginan orang Indonesia kepada 
susunan tata negara. Perwakilan tidaklah saja menguatkan persekutuan 
hukum adat dalam tata negara bagian bawah, tetapi juga menjadi pedoman 

                                                 
 32 Hal ini dapat diperhatikan dari rumusan Pancasila (Sila ke 4) dan Pembukaan 
UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Alinea IV) serta Pasal  1 Ayat (2) 

33 Ateng Syafrudin, Pasang Surut Otonomi Daerah, (Bandung: Binacipta, 1985), hlm. 
26.  
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dalam keinginan bangsa sekarang dalam menyusun tata negara bagian 
tengah dan bagian atas. 34 
 
Demikian juga halnya dengan Soepomo, pada waktu pidato pembicaraan 

Rancangan Undang-Undang Dasar  tentang pemerintahan daerah mengemukakan: 

Jadi rancangan Undang-Undang Dasar memberi kemungkinan untuk 
mengadakan pembagian seluruh daerah Indonesia dalam daerah-daerah 
yang besar, dan di dalam daerah besar itu adalagi daerah-daerah kecil. 
Apakah arti “mengingati dasar permusyawaratan” ?. Artinya, bagaimanapun 
penetapan tentang bentuk pemerintah daerah, tetapi harus berdasar atas 
permusyawaratan. Jadi, misalnya akan ada juga dewan permusyawaratan 
daerah.35 
 
Bahkan sebelum Indonesia merdeka, Mohammad Hatta telah 

mengemukakan hal senada, sebagai berikut: 

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. Tiap-tiap golongan persekutuan itu 
mempunyai Badan perwakilan sendiri, seperti Gemeente Raad, Provinciale 
Raad dan lain-lainnya. Dengan keadaan yang demikian, maka tiap-tiap 
bagian atau golongan rakyat mendapat autonomi (membuat dan 
menjalankan peraturan-peraturan sendiri) dan zelfbestuur (menjalankan 
peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan yang lebih tinggi). Keadaan 
yang seperti itu penting sekali, karena ketentuan tiap-tiap tempat dalam satu 
negeri tidak sama, melainkan berlain-lainan.36 
  
Memperhatikan pandangan para founding fathers tersebut serta pengaturan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konstitusi menunjukkan bahwa cita-

cita otonomi daerah bukan sekedar tuntutan efisiensi dan efektivitas  pemerintahan, 

melainkan sebagai tuntutan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi  dan negara berdasar atas hukum. Dari sudut demokrasi, dalam arti 

formal, otonomi daerah diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat 

                                                 
34 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: 

Yayasan Prapantja, 1982), hlm. 97. 
35 Ibid.,  hlm. 310. 
36 Mohammad Hatta, Ke Arah Indonesia Merdeka (1932), dalam Mohammad Hatta,  

Kumpulan Karangan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 22  
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dalam pemerintahan. Dari segi materil, otonomi daerah mengandung makna sebagai 

usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersandingan dengan prinsip negara 

kesejahteraan (welfarestate) dan sistem pemencaraan kekuasaan menurut dasar 

negara berdasarkan atas hukum.37 

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, berarti keberadaan DPRD  

merupakan wujud negara demokrasi yang mengharuskan adanya sistem perwakilan 

serta pemilihan umum dengan suara terbanyak, sehingga bermakna adanya 

keikutsertaan rakyat dalam pengambilan keputusan di dalam suatu daerah atau 

wilayah masing-masing. Oleh sebab itu, UUD Negara Republik Indonesia 1945 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18  Ayat (3) menghendaki adanya DPRD yang 

didasarkan pada pemilihan umum. 

Konstelasi di atas menunjukkan bahwa DPRD  adalah merupakan bagian 

yang integral dalam sistem demokrasi Pancasila, yang pada hakekatnya merupakan 

perwujudan keikutsertaan masyarakat daerah melalui lembaga legislatif daerah 

dalam turut mengatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik 

dengan cara ikut merumuskan berbagai kebijaksanaan maupun melalui fungsi 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta dalam pelaksanaan 

pembangunan Daerah.38  

Demikian juga halnya dengan keberadaan  Kepala Daerah tentunya 

merupakan condition sine quanon dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang demokratis, karena Kepala Daerah yang dipilih merupakan pejabat yang 

                                                 
37 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi 

Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2002), hlm. 59. 
 38 Marzuki, Pengaturan Hak Penyelidikan Sebagai Upaya Meningkatkan Fungsi 
DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Bandung: Thesis, PPS-UNPAD, 
1997), hlm. 61. 
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menjalankan hak, wewenang dan kewajiban memimpin dan bertanggung jawab 

sepenuhnya dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Daerah ini 

ditugasi untuk menjalankan keseluruhan peraturan yang bersifat heteronom yang  

dibuat oleh badan pemerintahan yang lebih tinggi, maupun peraturan yang bersifat 

otonom yang dibuat bersama lembaga legislatif daerah atau yang dibuat sendiri oleh 

Kepala Daerah, baik berupa peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Sepanjang sejarah sejak masa Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, 

masa Proklamasi Kemerdekaan, masa Orde Baru hingga masa Reformasi saat ini, 

kedudukan dan peranan Kepala Daerah dengan beragam penyebutannya, seperti 

Gubernur, Bupati, Walikota, telah menunjukkan eksistensinya, baik sebagai 

pemimpin organisasi pemerintahan yang mengayomi, melindungi dan melayani 

masyarakat, maupun dalam memimpin organisasi administrasi pemerintahan. Dalam 

memutar roda organisasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan, serta dalam menghadapi konflik, gejolak permasalahan 

pemerintahan di daerah, Kepala Daerah senantiasa terus menerus dihadapkan pada 

pelbagai tuntutan dan tantangan baik secara internal maupun eksternal, yang harus 

direspons dan diantisipasi, sekaligus merupakan ujian terhadap kapabilitas dan 

kompetensi Kepala Daerah.39      

                                                 
39  J. Kaloh, Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah 

dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Jakarta:Gramedia, 2003), hlm. 3. Perhatikan juga M. 
Thalhah, Tinjauan Kritis Wacana Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, (Yogyakarta: 
Jurnal Hukum No. 23 VOL. 10, 2003), hlm. 145.  
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 Menyadari hal demikian, tidak mengherankan jika undang-undang yang 

pertama lahir setelah Proklamasi adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 yang 

memuat ketentuan tentang pemerintahan daerah, khususnya susunan DPRD yang 

pada waktu itu merupakan peningkatan fungsi dari Komite Nasional Daerah (KND) 

yang telah terbentuk sebelumnya,40 antara lain menegaskan bahwa kedudukan dan 

fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD)  adalah menjalankan pekerjaan  

mengatur rumah tangga daerahnya bersama-sama dengan Kepala Daerah dalam 

rangka otonomi daerah. 

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, kedudukan dan fungsi DPRD 

dan Kepala Daerah mengalami berbagai perubahan sejalan dengan pergeseran 

garis peraturan perundang-undangan  yang melingkupinya. Paling tidak hal tersebut 

dapat ditelusuri dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pemerintahan daerah, diantaranya: 

1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. 
2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 
3) Penpres No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah 
4) Penpres No. 5 Tahun 1960 tentang DPRGR dan Sekretaris Daerah 
5) Undang-Undang  No. 18 Tahun 1965 tentang  Pokok-pokok Pemerintahan 

Daerah 
6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 

Daerah 
7) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan Daerah 
8) Undang-Undang No. 32  Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah Jo. 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang Undang No. 32  Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah. 

   

                                                 
 40 Menteri Dalam Negeri, op.cit,  hlm. 5-6. 
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Meskipun dalam perkembangannya terjadi perubahan kedudukan dan fungsi 

DPRD dan Kepala Daerah, akan tetapi satu hal yang patut dicatat bahwa hubungan 

kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

rumah tangga daerah tetap berlanjut hingga sekarang, meskipun dalam 

pengaturannya berbeda-beda.  

Berkenaan dengan itu, maka DPRD sebagai badan legislatif daerah dituntut 

untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, baik masyarakat maupun eksekutif 

dalam pembuatan kebijakan (policy making) sesuai dengan fungsi yang 

diembannya, baik fungsi di bidang legislasi, fungsi di bidang pengawasan, serta 

fungsi anggaran.  Pelaksanaan berbagai fungsi DPRD tersebut akan menjadi ukuran 

untuk melihat keberadaan lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Untuk dapat mengaplikasikan  berbagai fungsi dimaksud, DPRD sebagai 

institusi pada hakekatnya mempunyai beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak 

angket dan menyatakan pendapat. Di samping itu, selain hak institusional tersebut, 

anggota DPRD juga diberikan beberapa hak dalam menjalankan fungsi DPRD 

berupa: mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaaan, dan 

menyampaikan usul dan pendapat.   

Namun patut disadari, untuk berperan dan berfungsinya DPRD dalam 

menegakkan keserasian antara kepentingan anggota masyarakat yang diwakilinya 

dengan kepentingan berbagai kelompok dan lembaga baik di tingkat nasional  

maupun tingkat daerah, menurut Arbi Sanit ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya:    

Pertama, integritas dan kemampuan atau ketrampilan anggota Badan 
Legislatif. Kedua, pola hubungan anggota badan tersebut dengan anggota 
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masyarakat yang mereka wakili yang tercermin di dalam sistem perwakilan 
yang berlaku. Ketiga, struktur organisasi Badan Legislatif yang merupakan 
kerangka formal bagi kegiatan anggota dalam bertindak sebagai wakil rakyat. 
Dan keempat, ialah hubungan yang tercermin dalam pengaruh timbal balik 
antara Badan Legislatif dengan Eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya 
sebagai unit-unit pemerintahan di tingkat daerah, serta hubungan badan 
tersebut dengan lembaga-lembaga yang sama di tingkat yang lebih tinggi 
hirarkinya.41 
 

Menyadari kondisi tersebut, dan dengan semakin meningkatnya tuntutan 

demokratisasi serta kesadaran politik masyarakat, mempunyai implikasi dalam 

meningkatkan pelaksanaan berbagai fungsi dan hak-hak yang melekat pada DPRD 

agar mempunyai posisi yang sejajar dan merupakan mitra kerja eksekutif, sehingga 

tuntutan dan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam dapat diwujudkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Sujamto dalam hubungan dengan pelaksanaan fungsi DPRD dalam 

menyeimbangkan alokasi kekuasaan dengan eksekutif, menyebutkan: 

Dan yang lebih penting daripada itu adalah tekad dan upaya dari semua 
pihak untuk menciptakan iklim yang benar-benar dapat mendorong agar 
DPRD (dan DPR RI) semakin lama semakin dapat memanfaatkan  hak-hak 
yang ada padanya itu dengan efektif dan positif, sehingga lembaga-lembaga 
legislatif itu benar-benar dapat berfungsi sebagai alat kontrol atau alat 
pengaman yang memang sangat diperlukan bagi Negara.42 
 

Untuk  itu, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, prakarsa dan peran 

aktif masyarakat beserta lembaga perencanaan daerah ditingkatkan, pengawasan 

dan koordinasi pembangunan makin dimantapkan, termasuk fungsi lembaga 

perwakilan rakyat daerah harus lebih didayagunakan sebagai perwujudan 

peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. 

                                                 
 41 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, (Jakarta: P.T. Rajawali Pers, 1985), 
hlm. 205. 

42 Sujamto, Perspektif Otonomi Daerah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 44. 
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Demikian juga dengan Kepala Daerah yang mempunyai peranan strategis 

dalam menunjang pembangunan daerah, maka sebagai pemimpin organisasi 

administrasi pemerintah daerah dituntut untuk bersikap proaktif  dengan 

mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas untuk memotivasi semangat kerja 

dari para bawahannya, mampun menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif  

dan berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, Kepala Daerah dituntut 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif (creative), inovatif 

(innovative), perintisan (avantgard), orientasi pelanggan/masyarakat 

(people/customer oriented), orientasi pelayanan dan pemberdayaan (service and 

empowerment oriented).43   

Memperhatikan esensi yang demikian, maka menurut J. Kaloh, paling tidak 

seorang Kepala Daerah selaku pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah harus memiliki 6 (enam) prilaku yang sinergis dengan tuntutan era reformasi 

saat ini, yaitu:44 

1. Perilaku Kepala Daerah yang memiliki akuntabilitas publik. 
2. Perilaku Kepala Daerah yang dapat melaksnakan good governance. 
3. Pola perilaku transparan seorang Kepala Daerah. 
4. Perilaku Kepala Daerah dalam membangun networking (jaringan kerja). 
5. Perilaku Kepala Daerah dalam membangun organisasi pemerintah 

daerah sebagai organisasi pembelajar, dan  
6. Perilaku Kepala Daerah yang berorientasi ke masa depan. 
    

Oleh sebab itu, dewasa ini perlu adanya konsep paradigma baru 

pemerintahan yang dapat menjadi acuan setiap pemerintahan daerah. Osborn dan 

Gabler, dalam hubungan ini menyebutkan pemerintah dihadapkan pada 

bergesernya system pemerintahan yang digerakkan oleh visi dan misi, dan selain 

                                                 
43 M. Thalhah, op.cit., hlm. 146. 
44 Ibid., hlm. 149. 
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itu, pemerintah dituntut untuk memahami dan memusatkan perhatian pada keluaran 

(output) yang efisien dan bukan kepada masukan (semata-mata pada kenaikan 

anggaran per tahun) yang dapat mengarah kepada maksimalisasi masukan (input) 

disbanding maksimalisasi keluaran (output).45  

Konteks yang demikian menunjukkan bahwa DPRD dan Kepala Daerah 

sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dituntut untuk mempunyai 

kemampuan intelektual dan keahlian yang memadai serta integritas yang baik, 

sehingga akan mampu menjalankan roda pemerintahan daerah sesuai dengan 

fungsi dan wewenang masing-masing, apalagi dalam konteks global dewasa ini 

yang sangat membutuhkan terciptanya good governance dan clean government 

dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah. 

Realitas ini menunjukkan bahwa dalam ketatanegaraan Indonesia, hubungan 

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah  yang didasarkan pada 

desentralisasi dalam wujud otonomi  telah membawa konsekuensi perlunya institusi 

lokal, yaitu DPRD dan Kepala Daerah yang mempunyai peranan penting dalam 

mewujudkan tujuan otonomi daerah, yang berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi 

yang tumbuh dalam masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, serta 

memelihara hubungan yang serasi antara Daerah dengan Pemerintah.  

Berdasarkan keadaan yang demikian, maka diperlukan kajian  keberadaan 

DPRD dan Kepala Daerah dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang 

mengalami pasang surut sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan lembaga 

                                                 
45 Ibid., hlm. 148, dikutip dari David Osborn dan Ted Gabler, Reinventing 

Government (USA: Penguin Book, 1993), hlm. 12.  
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eksekutif daerah, sejalan dengan politik hukum pada masanya, yang tentunya akan 

berimplikasi terhadap hubungan eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah  di Indonesia. 
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BAB II 
PENGATURAN DPRD DAN KEPALA DAERAH PADA  MASA 

BERLAKUNYA UUD 1945, KONSTITUSI RIS 1949 DAN UUDS 1950 

 

 

A. Pengaturan DPRD dan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 

Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. 

 

1.  Tinjauan Umum 

 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan 

dasar kekuatan hukum lahir dan berdirinya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan 

berdaulat46, yang merupakan  titik awal  penjebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus  

pembangunan tertib hukum nasional, yaitu tertib hukum Indonesia.  

 

Untuk mewujudkan tujuan Proklamasi Kemerdekaan tersebut, maka pada tanggal 18 

Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)  menetapkan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian dikenal 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang 

terdiri dari Pembukaan dan Batang-tubuhnya dan atas dasar Aturan Peralihan 

Undang-Undang Dasar Pasal III telah memilih  Bung Karno dan Bung Hatta berturut-

turut, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.47 

 

Pada awal kemerdekaan, tentunya struktur dan kelembagaan negara masih sangat 

sederhana dan banyak yang belum terbentuk, kecuali Presiden dan Wakil Presiden. Guna 

mengisi kekosongan tersebut, para founding fathers yang menyusun UUD 1945 telah 

mengantisipasinya berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan yang menyebutkan: “Segala 

Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan 

yang baru menurut UUD ini”. Selain itu Pasal IV Aturan Peralihan  juga merupakan Pasal 

yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan transisi yang menentukan 

“Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan 

oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”. 

Dalam hubungannya dengan ketentuan peralihan  ini, untuk menghilangkan keragu-

raguan dan untuk lebih mempertegas masih tetap berlakunya lembaga dan peraturan 

perundang-undangan yang ada masih berlaku sampai berdirinya Negara Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945 tersebut,  pada tanggal 10 Oktober 1945 dikeluarkanlah Peraturan 

Pemerintah No. 2 Tahun 1945 tentang Badan-badan dan Peraturan Pemerintah Dulu. Pasal 

1 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 tersebut menentukan: “Segala Badan-badan 

Negara dan Peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang 

Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”.  

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 itu berlaku surut sejak pada tanggal 17 Agustus 

                                                             
46  Soehino, Hukum Tata Negara, Seumber-sumber Hukum Tatanegara Indonesia, Yogyakarta: 

Liberty, 1985), hlm. 13. 
47  Perhatikan Pustaka Tinta Mas, Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS Tahun 1946-1967-1968 

dan MPR Tahun 1973-1978-1983-1988, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988), hlm. 40. 
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1945. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut yang 

menyatakan : “Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945”.  

Kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, pada 

tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat, yang anggota-

anggotanya terdiri atas wakil-wakil daerah yang ada di Jakarta, dan  pada tanggal 29 

Agustus 1945 Presiden Soekarno melantik Mr. Kasman Singodimedjo sebagai Ketua Komite 

Nasional Indonesia, Mas Soetardjo Kartohadikusumo sebagai Wakil Ketua I,  Mr. J. 

Latuharhary sebagai wakil Ketua II dan Adam Malik sebagai Wakil Ketua III, dengan jumlah 

anggota 150 orang. Keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat berintikan bekas para 

anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehingga dengan demikian Komite 

Nasional Indonesia Pusat dapat bersifat representatif.48 

Di tingkat daerah sebagaimana ditentukan dalam  Pasal 18 UUD 1945 juga telah 

diamanatkan perlunya pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sebuah 

undang-undang. Akan tetapi karena keadaan yang belum memungkinkan, dalam rapat 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan 

antara lain : 

a. Untuk sementara waktu daerah Negara Indonesia dibagi dalam 8 Provinsi, yang 

masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Provinsi tersebut ialah: 1. Jawa 

Barat, 2. Jawa Tengah, 3. Jawa Timur, 4. Sumatera, 5. Borneo, 6. Sulawesi, 7. 

Maluku dan 8. Sunda Kecil. 

b. Daerah Provinsi dibagi dalam Keresidenan, yang dikepalai oleh seorang Residen. 

Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah. 

c. Kedudukan Kota (Gemeente) diteruskan.49 

 

Sehubungan dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat maupun Komite 

Nasional Daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada rapat tanggal 

22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan antara lain : 

(1) Komite Nasional di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta; 

(2) Komite Nasional adalah penjabaran dan kebulatan tugas dan cita-cita Bangsa 

Indonesia  untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan 

kehendak rakyat ; 

(3) Dasar Komite Nasional  ialah : 

a. Menjalankan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang 

merdeka; 

b. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada 

segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat; 

c. Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum; 

d. Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita Bangsa Indonesia dan 

di daerah membantu Pemerintahan Daerah untuk kesejahteraan umum. 

(4) Komite Nasional di Pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada Komite-komite 

Nasional di Daerah dimana perlu, di daerah didirikan pusat daerah, yaitu untuk: Jawa 

                                                             
48  Soehino, Hukum Tatanegara, Sejarah Ketetanegaraan Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm 

21. Perhatikan juga Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 
(Jakarta: Sekretariat DPR-GR, 1983), hlm 4-8. 

49  Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 36-37. 
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Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda 

Kecil. 

(5) Komite Nasional di Pusat dan di Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa 

orang anggota pengurus, yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional. Untuk 

pertama kali Ketua Pusat Daerah ditetapkan oleh pemimpin besar Ir. Soekarno.50 

Meskipun telah ada pengaturan yang demikian, ternyata masih timbul pandangan 

dari luar negeri bahwa Republik Indonesia diperintah oleh pemerintahan seorang 

(diktatorial), berhubung MPR dan DPR belum terbentuk, padahal Presiden harus 

bertanggungjawab kepada MPR dan dalam membentuk undang-undang harus dengan 

persetujuan DPR, sementara itu kedudukan Komite Nasional untuk sementara waktu adalah 

berkedudukan sebagai Pembantu Presiden. Di dalam praktek,  menurut A.G. Pringgodigdo, 

sejak hari Senin tanggal 3 September 1945 Presiden Soekarno dalam menjalankan 

pemerintahan selalu secara collegial dengan Wakil Presiden dan para Menteri maupun 

Sekretaris Negara. Bahkan pada rapat kabinet sering juga diundang untuk ikut rapat Ketua 

Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Juru Bicara Negara serta Ketua dan Wakil Ketua 

Komite Nasional Pusat.51 

Untuk mengubah pandangan yang kurang positip terhadap Pemerintah Republik 

Indonesia, maka pada tanggal 7 Oktober 1945 lahirlah suatu referendum yang 

ditandatangani oleh 50 orang anggota KNIP yang berbunyi: “mendesak kepada Presiden 

(memakai kekuasaan istimewanya) membentuk MPR dengan segera dan mengusulkan 

supaya sebelum MPR dapat diadakan, anggota-anggota KNIP dianggap sebagai anggota 

MPR”. 

Menindaklanjuti usulan tersebut, pada tanggal 16 Oktober 1945 KNIP melakukan 

sidang kedua yang membahas materi referendum tersebut, dengan dihadiri Wakil Presiden 

Moh. Hatta yang mewakili Pemerintah karena Presiden Soekarno pada saat itu sedang 

bepergian ke luar kota Jakarta. 

Mempertimbangkan referendum yang dibahas dalam sidang KNIP tanggal 16 

Oktober 1945, Presiden yang diwakili oleh Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X 

yang diktumnya berbunyi sebagai berikut : 

 

“Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi 

kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan 

Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional  Pusat sehari-hari 

berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh Badan Pekerja yang 

dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat”.  

 

Berdasarkan ketentuan bagian kedua dalam Maklumat Wakil Presiden No. X itu, 

pada tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat membentuk sebuah Badan Pekerja, 

yang kemudian dikenal sebagai Badan Pekerja KNP atau BP. KNIP, terdiri dari 15 orang, 

dengan St. Sjahrir dan Mr. Amir Sjarifuddin sebagai Ketua dan Wakil Ketua, serta Mr. 

Suwandi sebagai Sekretaris. 

                                                             
50  Ateng Syafruddin, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sebagai Badan Legislatif Daerah 

dari Masa ke Masa, (Bandung: CV Mandar Maju, 1991), hlm, 8. Perhatikan juga B.N. Marbun,  
DPRD dan Otonomi Daerah setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004, 
(Jakarta: SInar Harapan, 2005), hlm. 16. 

51  Ibid, hlm. 9. 
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Pada tanggal 20 Oktober 1945 BP. KNIP memutuskan tentang hak dan kewajiban 

BP. KNIP:52 

a. Turut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. 

Ini berarti, bahwa Badan Pekerja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan 

Garis-Garis Besar Haluan Negara, Badan Pekerja tidak berhak campur dalam 

kebijaksanaan (dagelijks beleid) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap dianggap Presiden 

semata-mata. 

b. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden undang-undang yang boleh mengenai 

segala macam urusan Pemerintahan. Yang menjalankan undang-undang ini ialah 

Pemerintah, artinya : Presiden dibantu oleh Menteri-menteri dan Pegawai-pegawai 

yang di bawahnya. 

 

Di tingkat daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18 UUD 1945,  Badan 

Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 30 Oktober 1945 mengeluarkan Pengumuman 

Nomor 2 mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kedudukan Komite Nasional 

Daerah (KND). Dalam pengumuman ini dinyatakan bahwa Badan Pekerja KNIP telah 

mengajukan sebuah rancangan undang-undang kepada Presiden untuk mengatur 

kedudukan Komite Nasional Daerah  sesuai dengan keadaan di pusat, yang pada pokoknya 

memuat ketentuan-ketentuan berikut: 

1. KND diubah sifatnya, sehingga menjadi salah satu alat perlengkapan pemerintahan 

daerah. Dalam hal ini KND menjadi badan legislatif dengan dipimpin oleh Kepala 

Daerah. 

2. KND memilih diantara anggota-anggotanya sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang 

untuk bersama-sama dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan 

sehari-hari (eksekutif). Sebagai alasan untuk hal ini dikemukakan bahwa pekerjaan 

legislatif  dalam lingkungan daerah tidak begitu banyak. Karena itu KND perlu juga 

kekuasaan eksekutif. Sebaliknya kalau semua anggota KND menjalankan 

kekuasaan eksekutif akan menyukarkan jalannya Pemerintahan. Oleh karena itu 

cukup dipilih saja sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk menjadi badan eksekutif 

itu. 

3. Karena KND kini menjadi badan legislatif yang dipimpin oleh Kepala Daerah, maka 

ketua KND yang telah ada ditetapkan menjadi wakil ketua badan legislatif dan badan 

eksekutif itu. 

4. KND hanya diadakan di keresidenan, kabupaten, kota otonom dan desa  di luar kota 

otonom. 

5. KND di propinsi, kawedanan, kecamatan dan desa dalam kota ditiadakan. 

6. Undang-undang ini hanya berlaku sampai terselenggaranya pemilihan umum.53  

 

Usul Badan Pekerja KNIP  tersebut kemudian disetujui oleh Pemerintah pada tanggal 

23 November 1945 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, yang terdiri 

atas enam Pasal sebagai berikut : 

 

 

                                                             
52  Soehino, Hukum Tata Negara, Sejarah ..., op.cit, hlm. 24. 
53  The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid I 

(Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 47-48. 
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Pasal 1 

Komite Nasional Daerah diadakan kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta, di 

Karesidenan, di Kota berotonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh 

Menteri Dalam Negeri. 

 

Pasal 2 

Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama 

dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga 

daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah yang lebih luas dari padanya. 

 

Pasal 3 

Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang 

sebagai Badan Eksekutif, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah 

menjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu. 

 

Pasal 4 

Ketua Komite Nasional Daerah yang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan yang 

dimaksud dalam Pasal 2 dan 3. 

 

Pasal 5 

Biaya untuk keperluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah 

 

Pasal 6 

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan perubahan dalam daerah-

daerah harus selesai dalam waktu selambat-lamabatnya 14 hari.  

 

Semula Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 ini tidak diberi penjelasan, akan tetapi 

setelah beberapa waktu dilaksanakan, ternyata timbul persoalan-persoalan mengenai 

ketentuan di dalamnya. Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri kemudian membuat 

edaran penjelasan tertulis, yang dalam garis besarnya sebagai berikut:54  

 

1. Penjelasan Umum (Tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945). 

Tujuan yang pertama bagi diadakannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 ialah 

untuk menarik kekuasaan pemerintahan dari tangan KND. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

a. Semua KND dibentuk sebagai pembantu pemerintah daerah di masa kekuasaan sipil, 

Pangrehpraja, polisi dan alat-alat  pemerintah lainnya masih di tangan Jepang. 

b. Setelah kekuasaan sipil dapat direbut dari tangan Jepang, KND dalam prakteknya 

mengganti Pangrehpraja dan polisi disamping Pangrehpraja dan polisi sebenarnya yang 

menjadi pegawai Republik Indonesia. 

c. Dualisme yang demikian itu sangat melemahkan kedudukan dan kekuasaan 

Pangrehpraja dan polisi sebagai alat-alat Pemerintahan yang resmi. 

Oleh karena itu, kini tiba waktunya untuk mengembalikan tugas pekerjaan KND itu 

kepada alat-alat pemerintah yang sebenarnya. Selanjutnya sesuai dengan semangat 

                                                             
54  Ibid, hlm. 49-51 
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kedaulatan rakyat yang sedang berkobar dan selekas mungkin harus diberi tempat, maka 

KND yang terdiri dari wakil-wakil segenap rakyat dijelmakan menjadi Badan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

Untuk perubahan sifatnya itu tidak perlu diadakan pemilihan baru, karena  

kedudukan yang ditetapkan ini sifatnya sementara, yang sampai terselenggaranya pemilihan 

umum. 

 

2. Penjelasan terhadap Pasal 1. 

KND diadakan di tingkat keresidenan, kota dan kabupaten. Pada tingkat-tingkat 

daerah lainnya KND tidak perlu dilanjutkan. Tapi apabila ada sebuah yang menghendaki 

KND, daerah itu dapat mengusulkannya kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam hal Menteri 

Dalam Negeri menganggap perlu, dapatlah diadakan badan termaksud. Peraturan ini tidak 

berlaku untuk daerah Yogyakarta dan Surakarta, karena belum diperoleh gambaran yang 

jelas. Bila perlu kelak dapat diadakan peraturan yang berlainan bagi kedua daerah tersebut. 

 

3. Penjelasan terhadap Pasal 2. 

KND berubah sifatnya menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang diketuai oleh 

Kepala Daerah. Kepala Daerah tidak merupakan anggota badan tersebut, karena itu tidak 

mempunyai hak suara. Oleh Badan Pekerja KNIP jumlah anggota BPRD yaitu ditetapkan 

sebanyak-banyaknya 100 orang untuk keresidenan. Sedang untuk kota atau kabupaten 60 

orang. 

Wewenang BPRD sebagai badan legislatif meliputi 3 bagian: 

a. Kemerdekaan mengadakan peraturan-peraturan untuk kepentingan daerahnya 

(otonomi) 

b. Pertolongan kepada Pemerintah atasan untuk menjalankan peraturan-peraturan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah itu (medebewind dan selfgovernment). 

c. Membuat peraturan mengenai suatu hal yang diperintahkan oleh undang-undang 

umum, dengan ketentuan bahwa peraturan itu harus disahkan lebih dulu oleh 

Pemerintah atasan (wewenang diantara otonomi dan selfgovernment).  

Otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah adalah otonomi Indonesia yang lebih 

luas daripada masa Hindia Belanda. Pembatasan terhadap otonomi itu hanyalah asal tidak 

bertentangan dengan peraturan pusat dan daerah yang lebih tinggi. 

 

4. Penjelasan terhadap Pasal 3. 

KND memilih diantara para anggotanya sebanyak-banyaknya 5 orang untuk menjadi 

Badan Eksekutif  yang bertugas menjalankan Pemerintahan sehari-hari. Kepala Daerah 

karena jabatannya adalah ketua merangkap anggota badan ini. Dengan demikian Badan 

Eksekutif terdiri dari 6 orang. Dalam memutuskan sesuatu, apabila ternyata jumlah suara 

yang setuju dan yang tak setuju sama, maka bila mengenai perseorangan keputusannya 

ditetapkan dengan undian, bila mengenai sesuatu hal, usul itu dianggap tak disetujui. 

Badan  Eksekutif bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari. Yang dimaksud 

dengan tugas ini ialah apa yang dalam bahasa Belanda disebut “bestuur”. Dalam 

melaksanakan tugasnya baik di bidang otonomi maupun medebewind, Badan Eksekutif dan 

Kepala Daerah bertanggung jawab kepada KND. 
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5. Penjelasan Pasal 4. 

Berhubung dengan berubahnya sifat KND, maka ketua KND yang lama ditetapkan 

menjadi wakil ketua badan legislatif maupun badan eksekutif. Dalam hal Kepala Daerah 

berhalangan menjalankan kewajibannya, maka kedudukannya sebagai  ketua badan 

legislatif diwakili ketua (ketua KND lama). Tapi kedudukannya sebagai ketua badan 

eksekutif digantikan oleh Wakil Kepala Daerah (yaitu wakil residen, patih atau wakil 

walikota).  

 

6. Penjelasan terhadap Pasal 5.  

Pemerintah Daerah menanggung biaya KND. Hanya bila ada kekurangan, Pusat 

dapat memberikan bantuan. 

 Berdasarkan pengaturan tersebut, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 

bertujuan untuk mengubah sifat Komite Nasional Daerah menjadi suatu Badan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang berlaku untuk semua daerah, kecuali daerah kesultanan Yogyakarta 

dan Kesunanan Surakarta. Komite Nasional Daerah ini diadakan di keresidenan, kota-kota 

berotonomi, kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam 

Negeri. Perubahan Komite Nasional Daerah ini bermaksud untuk memenuhi harapan rakyat 

supaya ada pemerintahan di daerah yang kolegial berdasarkan kedaulatan rakyat atau 

demokrasi.55 

Bersamaan dengan adanya perubahan KND menjadi BPRD, umumnya KND yang 

sudah ada, berjalan terus. Akan tetapi ada juga daerah yang membentuk KND baru, atau 

menambah anggota yang masih kurang atau mengisi lowongan yang ada, sedangkan tata 

cara penyusunan badan-badan tersebut diserahkan kepada daerah. 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 merupakan undang-undang pertama produk 

Presiden bersama-sama dengan KNIP menurut UUD 1945 dan sekaligus merupakan 

undang-undang pertama yang merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 

tentang Pemerintahan Daerah. 

M. Solly Lubis dalam konteks pengaturan tentang Komite Nasional Daerah tersebut  

mengemukakan : 

Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 terutama mengatur kedudukan dan 

kekuasaan  Komite Nasional Daerah, undang-undang ini dapat dianggap sebagai 

peraturan desentralisasi yang pertama dari Republik Indonesia. Undang-undang ini 

menetapkan adanya 3 jenis daerah (keresidenan, kabupaten dan kota) yang berhak 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 18 UUD 1945 dengan istilah “daerah besar dan kecil”.56   

 

Berdasarkan realitas yang demikian, dapat dicatat bahwa dari sudut politik dan 

perjuangan nasional, program penyusunan pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah 

yang demokratis di bawah rangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1945  yang memberi KND 

kedudukan sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan tindakan politis bertujuan 

menciptakan sistem otonomi yang sifatnya lebih luas daripada otonomi di zaman Belanda. 

Namun dari sudut konstitusionalitas dapat pula dicatat, bahwa secara keseluruhan 

kehidupan ketatanegaraan kita pada waktu itu pada hakekatnya telah menyimpang dari 

                                                             
55  Rochmat Soemitro, H., Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan Daerah dari 

Tahun 1945 s/d 1983 dengan Komentar, (Bandung: PT. Eresco-Tarate, 1983), hlm. 2. 
56  M. Solly Lubis,  Perkembangan Garis Politik …, op.cit.,  hlm. 132. 
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sistem presidensial dan bergeser kepada sisitem ministrial. Oleh sebab itu, patut dihargai  

tindakan politis mengenai kehidupan otonomi pada masa itu yang ingin diorientasikan pada 

nilai-nilai demokrasi yang menjadi salah satu ciri dan watak filosofis dalam Pancasila.57     

 

2. Struktur Pemerintahan Daerah  

Struktur atau susunan pemerintahan daerah merupakan bangunan untuk 

mengorganisasikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam struktur organisasi ini 

ditetapkan badan-badan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan daerah serta 

hubungan kerja diantara badan-badan tersebut, sehingga dapat diketahui kedudukan 

masing-masing badan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Menurut S.H. Sarundajang, dalam membicarakan struktur organisasi harus 

dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: Pertama, struktur statis formal, yaitu serangkaian 

peraturan dan bagan organisasi yang membentuk kerangka dan badannya, sehingga dapat 

diketahui dengan mudah susunan organisasi serta fungsi dan wewenang badan tersebut. 

Kedua, struktur kinetis informal, merupakan badan hidup yang rumit dan paling baik 

dideskripsikan. Dalam hal ini, deskripsi dan analisis struktur organisasi nampaknya 

memberikan pilihan antara klasifikasi menurut kerangka dan badan atau identifikasi menurut 

kinerjanya (performance), tanpa terikat dengan klasifikasi badan-badan tertentu.58 

Untuk memahami struktur pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 1 

Tahun 1945, maka sebagai undang-undang yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi 

dalam Negara Republik Indonesia dapat diperhatikan ciri-ciri sebagai berikut:59 

a. Daerah yang ditetapkan menjadi daerah otonom ialah keresidenan, kota, dan 

kabupaten. Ketiga provinsi di Jawa yang walaupun pada masa Hindia Belanda 

merupakan  daerah otonom tidak dibangun kembali.60 

b. Bentuk Susunan Pemerintahan Daerah terdiri atas Badan Perwakilan Rakyat 

Daerah (beranggotakan maksimum 100 orang untuk keresidenan dan 60 orang 

untuk kota/kabupaten) dan Badan Eksekutif (6 orang). Kedua Badan ini dipimpin 

oleh Kepala Daerah yang selain organ daerah juga merupakan pejabat 

Pemerintah Pusat di daerah yang bersangkutan. 

c. Wewenang BPRD  sebagai badan legislatif meliputi otonomi (mengatur rumah 

tangga daerah), medebewind (menjalankan peraturan-peraturan atasan) dan 

wewenang diantara otonomi dan medebewind. Sedang Badan Eksekutif 

menjalankan pemerintahan sehari-hari (bestuur) 

d. Daerah-daerah itu diberi otonomi Indonesia  yang berdasarkan kedaulatan 

rakyat. Otonomi ini luas sifatnya, karena merupakan wewenang mengatur 

semua urusan daerah asal tidak bertentangan dengan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingkatannya. 

e. Daerah-daerah mempunyai keuangan sendiri dengan kemungkinan mendapat 

bantuan dari Pemerintah Pusat. 

Dalam konteks ini, maka terdapat dua jenis pemerintahan di daerah, yaitu   

pemerintahan yang memiliki KND adalah pemerintahan daerah otonom yang berhak 

                                                             
57  Ibid, hlm. 133. 
58  SH.H. Sarundajang, op.cit., hlm. 91 
59  The Liang Gie I, op.cit.,  hlm. 59-60. 
60  Dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu  Provinsi Sumatera yang merupakan Daerah Otonom 

berdasarkan Maklumat Gubernur Sumatera No. 8/MGS tertanggal 12 April 1946 jo. Peraturan 
Pemerintah No. 8 tertanggal 28 April 1947. 
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mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi), yakni karesidenan, kota, 

kabupaten atau daerah lain yang mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, sedangkan 

daerah lainnya seperti provinsi (kecuali Sumatera)61, kewedanaan dan kecamatan yang 

tidak memiliki KND sepenuhnya diperlakukan sebagai wilayah administratif. Dalam hal ini 

daerah-daerah menjalankan sistem otonomi formal secara kolegial, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 2 : “Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang bersama-sama dan dipimpin Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur 

rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya”.  

Berdasarkan Maklumat Gubernur Sumatera No. 8/MGS tertanggal 12 April 1946 

tersebut, maka untuk Provinsi Sumatera dibentuklah sebuah DPRD dengan nama Dewan 

Perwakilan Sumatera. Dewan ini beranggotakan 100 orang yang mewakili keresidenan-

keresidenan menurut perbandingan jumlah penduduk daripada tiap-tiap keresidenan (setiap 

100.000 penduduk memperoleh 1 wakil). Dewan Perwakilan Sumatera dilantik pada 17 April 

1946.62 

Lebih lanjut tentang keberadaan Provinsi Sumatera sebagai daerah otonom, M. Solly 

Lubis mengemukakan : 

Pembentukan Dewan Perwakilan Sumatera dalam prakteknya menjadikan Provinsi 

Sumatera seperti daerah otonom. Untuk memberikan ketegasan bagi pemerintahan 

daerah yang sudah berjalan itu, pada 28 April 1947 ditetapkanlah Peraturan 

Pemerintah  No. 8 Tahun 1947. Dalam Peraturan Pemerintah ini dengan tegas-tegas 

dinyatakan bahwa Provinsi Sumatera merupakan suatu daerah otonom (Pasal 1). 

Pimpinan pemerintahan Provinsi Sumatera dijalankan oleh Gubernur bersama-sama 

Badan Perwakilan Daerah dan Badan Eksekutif (Pasal 2). Pemerintah Daerah 

Sumatera berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan berdiri di bawah 

semua menteri, masing-masing dalam tugas pekerjaan kementerian itu sendiri-

sendiri (Pasal 3).63 

 

Bagir Manan berkenaan dengan perkembangan yang agak berbeda antara provinsi 

di Jawa dengan di Sumatera, menyebutkan : 

Baik Maklumat Gubernur Sumatera tanggal 12 April 1946 maupun Peraturan 

Pemerintah No. 8 Tahun 1947 nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1945. Tetapi peraturan-peraturan tersebut tetap berlaku. Barangkali 

suasana revolusioner, suasana abnormal belum memungkinkan sama sekali untuk 

sangat menekankan pada aspek rechtsmatigheid, melainkan doelmatigheid yaitu 

mewujudkan dukungan rakyat sebesar-besarnya terhadap pemerintahan RI dan 

mengatasi berbagai kesulitan nyata yang sedang dihadapi. Sebagai akibatnya, maka 

                                                             
61  Berdasarkan Maklumat Gubernur Sumatera No. 8/MGS tanggal 12 April 1946 ditetapkan bahwa di 

Sumatera KND dibentuk di provinsi, keresidenan, kota otonom dan daerah-daerah lain yang 
dianggap perlu. Perhatikan I Gede Pantja Astawa, Politik Hukum Pemerintahan di Daerah 
Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dalam Arief Sidharta, B. dkk (ed.), Butir-butir 
Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Sebuah Tandamata 
70 Tahun Prof.Dr. Ateng Syafrudin, SH, Guru, Ilmuwan dan Praktisi, (Bandung: Universitas Katolik 
Parahyangan, 1996), hlm. 96-97. 

62  M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik ….., op.cit., hlm. 240 
63  Ibid, hlm. 241-242. 
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ada dua macam Provinsi yaitu Provinsi Otonom (di Sumatera) dan Provinsi 

Administratif di daerah-daerah lain.64 

 

Memperhatikan pengaturan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintahan daerah 

pada masa ini ada yang memiliki KND, yaitu pemerintahan daerah otonom yang berhak 

mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu Karesidenan, Kota, Kabupaten atau daerah lain 

yang mendapat persetujuan dari Menteri dalam Negeri, sedangkan pemerintahan daerah 

lainnya seperti Provinsi (kecuali Sumatera), kewedanaan dan kecamatan yang tidak memiliki 

KND sepenuhnya diperlakukan sebagai wilayah administratif. 

Keadaan ini menyebabkan terdapatnya 2 (dua) macam susunan pemerintahan 

daerah, yaitu: pertama, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi, 

yaang dilakukan bersama-sama oleh KND, Badan Eksekutif Daerah dan Kepala Daerah,   

dan kedua, pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan 

lainnya yang dilakukan oleh Kepala Daerah terlepas dari KND dan Badan Eksekutif Daerah. 

Berdasarkan hal yang demikian, menunjukkan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah terdapat tiga alat kelengkapan (organ), yaitu : 

(1) KND sebagai DPRD Sementara yang bersama-sama dan dipimpin Kepala 

Daerah menjalankan fungsi legislatif. 

(2) Badan (terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 orang) yang dipilih dari dan oleh 

anggota KND sebagai “badan eksekutif” bersama-sama dan dipimpin oleh 

Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari (di bidang otonomi dan 

tugas pembantuan) 

(3) Kepala Daerah yang diangkat oleh pemerintah pusat  menjalankan urusan 

pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang dijalankan oleh 

kantor-kantor Departemen di daerah. 

Berdasarkan pengaturan yang demikian menunjukkan pada masa berlakunya 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, dalam struktur pemerintahan daerah masih terdapat 

dualisme, yaitu Kepala Daerah yang memimpin sebuah badan eksekutif di satu sisi, 

sedangkan di sisi lain terdapat  Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga memiliki Badan 

Eksekutif yang bersama-sama dan dipimpin oleh Kepala Daerah mempunyai kewenangan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan otonomi dan tugas 

pembantuan, dan  Kepala Daerah juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat  di 

daerah.    

 

2.1. Lembaga Legislatif Daerah 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, terdapat organ legislatif daerah yaitu 

KND yang diubah sifatnya menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) mempunyai 

wewenang yang meliputi : 

a. Wewenang membuat peraturan-peraturan untuk kepentingan daerahnya (otonomi). 

b. Membantu menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dari 

tingkat yang lebih tinggi daripadanya (medebewind dan selfgovernment). 

c. Membuat peraturan mengenai suatu hal yang diperintahkan oleh undang-undang 

umum, dengan pengesahan terlebih dahulu oleh Pemerintah atasan (wewenang 

diantara otonomi dan selfgovernment). 

                                                             
64  Bagir Manan, Hubungan Antara …, op.cit., hlm. 126-127. 
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d. Meminta pertanggungjawaban Badan Eksekutif Daerah, dan Kepala Daerah 

bertanggungjawab kepada KND dalam pelaksanaan tugas otonomi dan 

medebewind.65 

 

Dengan diubahnya peranan KND menjadi badan legislatif dengan bentuk BPRD, 

maka BPRD inilah selanjutnya  membuat Peraturan-peraturan Daerah (Perda), dan 

dihindarkanlah nama-nama yang beraneka seperti sebelumnya diberikan pada peraturan-

peraturan daerah misalnya Maklumat, Aturan, Peraturan, bahkan ada daerah yang 

menamakan peraturannya sebagai undang-undang. Namun demikian, pada saat-saat 

permulaan belum ada bentuk yang pasti dan seragam mengenai bentuk Peraturan Daerah 

itu.66 

Selain dari hal tersebut di atas, pengaturan lainnya yang terdapat dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1945 beserta Penjelasannya adalah:67 

1. Ketua Badan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Kepala Daerah. 

2. Komite Nasional Daerah memilih beberapa orang, sebanyak-banyaknya 5 (lima) 

orang sebagai badan eksekutif, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh 

Kepala Daerah, melaksanakan pemerintahan daerah. 

3. Ketua Komite Nasional Daerah yang lama harus diangkat menjadi wakil ketua 

badan legislatif dan badan eksekutif. 

4. Apabila Kepala Daerah berhalangan melakukan kewajibannya, kedudukannya 

sebagai ketua badan legislatif diwakili oleh wakil ketua (ketua KND yang lama), 

tetapi kedudukannya selaku ketua badan eksekutif digantikan oleh Wakil Kepala 

Daerah, yaitu wakil residen bagi karesidenan, patih bagi kabupaten, dan wakil 

walikota bagi kota-kota. 

5. Untuk pertama kalinya wewenang legislatif daerah dirumuskan secara nyata yang 

pada dasarnya cukup luas. 

6. Menjadi jelas bahwa seluruh biaya lembaga legislatif daerah ditanggung oleh 

daerah yang bersangkutan. 

 

Dengan demikian, semenjak keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 beserta 

Penjelasannya, telah digariskan dengan sengaja bahwa lembaga legislatif daerah adalah 

juga bagian dari eksekutif daerah. Ketentuan ini membedakan ruang lingkup tugas dan 

wewenang badan legislatif pusat, yaitu DPR yang bukan merupakan bagian dari eksekutif 

dalam arti Pemerintah.  

 

2.2. Lembaga Eksekutif Daerah  

Dalam konteks Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, Lembaga Eksekutif Daerah 

terdiri atas Kepala Daerah dan Badan Eksekutif Daerah. Kepala Daerah ini diangkat oleh 

pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintah pusat di daerah serta urusan 

rumah tangga daerah. Oleh karena itu menurut undang-undang ini,  Kepala Daerah yang 

memimpin KND dan Badan Eksekutif Daerah adalah pejabat pemerintah pusat di daerah. 

Dalam Penjelasan disebutkan Kepala Daerah adalah “Ketua dan anggota badan eksekutif, 

                                                             
65  Hal ini dapat diperhatikan dalam Penjelasan Tertulis Kementerian Dalam Negeri atas  Pasal 2 dan 

Pasal  3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1945. 
66  The Liang Gie I, op.cit.,  hlm. 54. 
67  B.N. Marbun, op.cit, hlm. 24. 
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sedangkan dalam hubungan dengan KND (badan legislatif) Kepala Daerah “hanya menjadi 

Ketua saja”.  

Kedudukan Kepala Daerah dalam dua alat perlengkapan pemerintahan daerah 

tersebut dapat diperkirakan mempunyai pengaruh yang sangat penting bahkan mungkin 

menentukan. Dalam kenyataannya, kedua badan (eksekutif dan legislatif daerah) berada 

pada satu tangan. Selain itu, Kepala Daerah sebagai Pejabat Pusat juga menyelenggarakan 

urusan-urusan pemerintahan pusat di daerah. Dengan demikian dapat pula disimpulkan 

bahwa dalam diri Kepala Daerah menyatu tugas, wewenang dan tanggung jawab 

menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, baik urusan-urusan rumah tangga daerah 

maupun urusan pemerintah pusat di daerah68, sehingga dengan struktur yang demikian, 

jelas kedudukan Kepala Daerah sangat dominan, dan dapat disebutkan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemauan Kepala Daerah, maka oleh karena 

itu prinsip demokrasi di daerah belum dimungkinkan, dan bahkan kontrol dari KND hampir 

tidak terlihat sama sekali dan sangat lemah. 

Sementara itu, berkenaan dengan Badan Eksekutif Daerah dalam konteks Undang-

Undang No. 1 Tahun 1945, hanya ditentukan bahwa Badan Eksekutif Daerah dipilih oleh 

KND sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh 

Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu (Pasal 3). Dengan 

demikian, Badan Eksekutif Daerah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan urusan 

rumah tangga daerah (otonomi) dan tugas pembantuan (medebewind). 

Bagir Manan dalam hal ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 

mengandung beberapa aspek : 

a. Persoalan dasar yang dihadapi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tidak hanya 

berkaitan dengan sifat dualistik pemerintahan dalam lingkungan daerah otonom, 

melainkan juga karena ketidakjelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab daerah 

otonom. Tidak adanya kepastian mengenai urusan rumah tangga daerah yang 

memadai untuk mewujudkan otonomi Indonesia yang berdasarkan kedaulatan 

rakyat. 

b. Bahwa Kepala Daerah sebagai pejabat Pusat, selain menjalankan urusan 

pemerintahan pusat juga memimpin badan legislatif  daerah (KND) dan badan 

eksekutif daerah, mempunyai kedudukan yang sangat dominan untuk 

mengendalikan pemerintahan daerah otonom agar berjalan sesuai dengan 

kebijaksanaan Pusat. 

c. Dipersatukannya pimpinan pemerintahan otonom dalam diri Kepala Daerah 

ditambah dengan ketidakjelasan urusan rumah tangga daerah akan mewujudkan 

kecenderungan penyelenggaraan pemerintahan sentralistik dan memudarkan unsur-

unsur desentralisasi.69 

 

Meski demikian, keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 merupakan wujud 

keinginan menerapkan politik desentralisasi, yang tampak nyata dari adanya perubahan 

kedudukan KND menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, sekaligus tersirat keinginan 

untuk mewujudkan demokrasi dalam tata pemerintahan daerah. Namun di lain pihak, tersirat 

pula keinginan pembentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 memberikan peluang bagi 

pemerintah pusat  untuk melakukan pengawasan kepada KND melalui politik dekonsentrasi. 

                                                             
68  Bagir Manan, Hubungan Antara  ……., op.cit., hlm. 131-132. 
69  Ibid. 
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Hal itu tampak jelas dari kedudukan Kepala Daerah sebagai ketua badan eksekutif dan 

KND, selain sebagai pejabat pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di 

daerah.70 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 belum 

berhasil mengurangi corak pemerintahan yang sentralistik, baik karena KND yang tidak 

menjalankan fungsi sebagaimana mestinya maupun karena kedudukan dan peran Kepala 

Daerah yang menjalankan pemerintahan sendiri dan mengambil bagian terbesar dalam 

penyelenggaran pemerintahan daerah.  

Ateng Syafrudin dalam hubungan ini bahkan mengemukakan tidak berhasil 

menemukan aturan-aturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 yang memuat 

syarat keanggotaan KND, tugas, kewajiban dan wewenangnya, hubungan kewenangan 

Kepala Daerah dengan Badan Perwakilan Rakyat Daerah serta antara BPRD dengan Badan 

Eksekutif Daerah, pembatasan rangkap jabatan dan lain-lain.71 Dengan demikian pada 

masa itu belum ada ketentuan yang rinci mengenai BPRD, sehingga mengalami hambatan 

dalam praktek.  

Berdasarkan pengaturan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai 

sistem pemerintahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1945: 

Pertama, penegasan atas sistem pemerintahan yang bertingkat dimana 

pemerintahan yang lebih tinggi berhak melakukan pengawasan atas satuan 

pemerintahan lebih rendah. Hal itu terlihat dengan jelas dalam Penjelasan undang-

undang ini. Kedua, semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah masih 

merupakan warisan kolonial. Komite Nasional Daerah yang kemudian diganti dengan 

Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) mempunyai Badan Eksekutif yang 

berjumlah 5 (lima) orang dan dipilih dari anggota BPRD. Yang menjadi Ketua BPRD 

dan Badan Pekerjanya adalah Kepala Daerah. Ketiga, terdapat dualisme dalam 

pemerintahan Daerah, di satu pihak Kepala Daerah  yang memimpin sebuah badan 

eksekutif dan juga BPRD memiliki Badan Eksekutif yang mempunyai kewenangan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan sekalipun yang menjadi Ketua dari Badan 

tersebut adalah Kepala Daerah.72  

 

Oleh karena itu, dalam konteks Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Kepala Daerah 

menjadi “primus inter pares” dari semua kekuatan-kekuatan politik di Daerah. Kondisi ini 

dapat dipahami terutama sekali tahap-tahap awal kemerdekaan. Pada masa tersebut, 

Pemerintah Pusat pun masih mencari-cari bentuk yang sesuai bagi sistem pemerintahan 

akibat persaingan kekuatan-kekuatan politik  yang berbeda pada tingkat nasional, antara 

tekanan untuk menegakkan demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.73 

Memperhatikan pengaturan tersebut, meskipun pemerintahan dilaksanakan secara 

kolektif melalui Badan Eksekutif dan KND, tetapi Kepala Daerah tetap memegang 

kekuasaan politik yang terkuat mengingat fungsinya sebagai Kepala Badan Eksekutif 

Daerah dan KND, di samping peranannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, 

sehingga dengan struktur yang demikian menunjukkan kedudukan Kepala Daerah sangat 

dominan. 

                                                             
70  I Gde Pantja Astawa, Politik Hukum Pemerintahan di Daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, 

dalam Arif  Sidharta, B.,  op.cit., hlm. 97-98. 
71  Ateng Syafrudin, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) …,  op.cit., hlm. 14. 
72  H. R. Syaukani, dkk, op.cit., hlm. 62-63 
73  Tjahya Supriatna, Sistem Administrasi  Pemerintahan di Daerah, (Jakarta: Bumi Aksara,  1993), 

hlm. 46. 
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Dengan demikian, politik hukum pemerintahan daerah yang digariskan pembentuk 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1945  belum sepenuhnya menerapkan politik desentralisasi 

dalam bentuk daerah otonom seperti yang dikehendaki oleh Pasal 18 UUD 1945. Keadaan 

yang demikian aitu lebih disebabkan oleh konstatasi yang ada ketika itu, yakni:74 

Pertama, keadaan negara berada dalam masa transisi, segala sesuatu belum normal 

atau belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh UUD 1945. Kedua, segala upaya 

dikerahkan untuk mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan kolonial Belanda, 

sehingga memerlukan dukungan dari segenap lapisan masyarakat baik di pusat maupun di 

daerah. Ketiga, mengantisipasi kemungkinan daerah-daerah  melepaskan diri dari 

(pemerintah) pusat, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru 

diproklamirkan tidak berada dalam kondisi yang membahayakan eksistensinya, yang  berarti 

pula menutup kemungkinan Belanda melakukan tindakan memecah-belah Republik 

Indonesia sebagai negara kesatuan.  

George Mc. T. Kahin dalam buku “Nationalism and Revolution in Indonesia”, 

menyebutkan bahwa pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 terutama untuk 

mewujudkan demokrasi dalam tata pemerintahan daerah. Akan tetapi terdapat beberapa 

faktor politis lainnya yang mendorong lahirnya undang-undang tersebut: Pertama, secara 

umum untuk menertibkan KND. Kedua, untuk membuka jalan bagi Pemerintah Pusat 

melakukan pengawasan terhadap KND. Ketiga, untuk menjamin keserasian dalam 

pelaksanaan kegiatan antara Pusat dan Daerah. Keempat, untuk mengurangi unsur 

kekuatan KND yang menentang Pemerintah Pusat.75 

Berdasarkan realitas yang demikian itulah maka politik hukum pemerinthan daerah 

yang digariskan pembentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 belum sepenuhnya 

memenuhi amanat yang terkandung dalam pasal 18 UUD 1945, sebagaimana terlihat dari 

adanya dualisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dadasarkan pada politik 

desentralisasi dan dekonsentrasi. 

 

B. Pengaturan DPRD dan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 

1948 Tentang Pemerintahan Daerah. 

 

1. Tinjauan Umum 

Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 ternyata 

dipandang kurang memuaskan, karena isi undang-undang ini sangat sederhana dan dibuat 

untuk memenuhi kebutuhan sementara, terutama menyangkut perubahan kedudukan KND 

menjadi BPRD. Akibatnya, undang-undang tersebut tidak memenuhi kebutuhan yang 

diharapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang baru 

merdeka, sehingga pada umumnya peraturan-peraturan  dari masa lampau masih dijadikan 

pegangan. 

Dalam hubungan ini, terdapat beberapa kelemahan mendasar Undang-Undang No. 

1 Tahun 1945, antara lain : 

Pertama, karena kesederhanaan undang-undang ini,  kewajiban dan pekerjaan 

pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

                                                             
74  I Gde Pantja Astawa, Politik Hukum Pemerintahan di Daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, 

dalam Arief  Sidharta, B.,  op.cit., hlm. 98-99. 
75  Moh. Mahfud, MD, Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik 

terhadap Produk Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Disertasi Pada Universitas Gadjah Mada, 
1993), hlm. 208. 
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tidak dapat diatur oleh Pemerintah Pusat dengan baik, sehingga BPRD tidak 

mengetahui batas-batas kewajibannya dan bekerja ke arah yang tidak tertentu. 

Dewan itu lebih memperhatikan soal-soal politik yang mengenai kebijaksanaan 

(beleid) Pemerintah Pusat daripada kepentingan daerahnya. Kedua, terjadinya 

pemerintahan yang dualistis, oleh karena disamping pemerintahan daerah yang 

berdasarkan perwakilan rakyat (BPRD) dan Badan Eksekutif, termasuk Kepala 

Daerah, terdapat juga pemerintahan yang dijalankan oleh Kepala Daerah sendiri, 

dan pemerintahan ini mengambil bagian terbesar di daerah. Ketiga, tidak adanya 

pengaturan yang tegas tentang kedudukan daerah istimewa.76 

 

Berdasarkan pertimbangan kelemahan tersebut, maka terasa sangat perlunya dibuat 

peraturan yang baru sebagai pelaksanaan yang sesungguhnya dari Pasal 18 UUD 1945. 

Untuk itu, dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, ditugaskan R.P. Soeroso untuk 

merancang sebuah undang-undang tentang pemerintahan daerah yang lengkap sesuai 

dengan jiwa dan asas-asas  yang tercantum dalam UUD 1945. 

Setelah melalui berbagai tahapan pembicaraan, rancangan tersebut akhirnya  

disepakati oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan pada tanggal 10 Juli 1948 

ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, 

sehingga terdapatlah dasar yang kuat untuk mengembangkan pemerintahan daerah 

berdasarkan kedaulatan rakyat. 

Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 yang dinilai sangat 

sederhana, lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 berkehendak untuk mengatur 

pemerintahan daerah secara lebih menyeluruh. Dalam kaitan ini, Penjelasan Umum 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1948  menyebutkan : 

“Baik Pemerintah maupun Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat merasa 

akan pentingnya untuk dengan segera memperbaiki pemerintahan daerah yang 

dapat memenuhi harapan rakyat, ialah pemerintahan daerah yang kolegial 

berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dengan ditentukan batas-batas 

kekuasaannya. Bahwa untuk memiliki harapan itu, Undang-Undang No. 1 tertanggal 

23 November 1945 tentang Komite Nasional Daerah harus diganti dengan yang baru 

sesuai dengan harapan tadi, adalah semestinya, karena Undang-Undang No. 1 

tersebut dibuatnya amat sederhana, sekedar untuk sedapat mungkin dapat 

mengadakan pemerintahan daerah  yang masih dalam suasana revolusi yang 

hebat”. 

 

S. Pamudji dalam kaitan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan 

pemerintahan daerah dimaksud, menyebutkan : 

Usaha-usaha penyempurnaan desentralisasi mencapai hasilnya pada saat 

ditetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 yang menggantikan Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1945 yang sangat sederhana. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 

tersebut merupakan manifestasi semangat nasional yang memberikan isi terhadap 

Pasal 18 UUD 1945. Undang-undang tersebut disamping merupakan landasan 

                                                             
76  Tjahya Supriatna, op.cit., hlm 65. 
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pelaksanaan desentralisasi yang rasional, juga sebagai sarana mempercepat 

kemajuan rakyat di daerah.77 

 

Meskipun undang-undang ini ditetapkan pada saat berlakunya UUD 1945 secara 

formal, tetapi sistem pemerintahan yang dianut bukan lagi sistem pemerintahan presidensial  

sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, akan tetapi sudah berubah menjadi sistem 

parlementer setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X  tanggal 16 Oktober 

1945 dan Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 Nopember 1945. Perubahan 

ketatanegaraan (sistem pemerintahan) pada Pemerintah Pusat tersebut, juga 

mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itulah sebabnya dasar 

pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 dalam “Mengingat” jelas 

disebutkan dasar hukumnya adalah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 

IV Aturan Peralihan  Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 

Oktober 1945 No. X. 

Dalam hubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 ini, Andi Mustari Pide mengemukakan: 

Konstruksi sistem pemerintahan di Pusat yang mengenal pertanggungjawaban 

Menteri, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 dilaksanakan juga pada 

pemerintahan di daerah. Dalam Pasal 18 Ayat (4)  diatur dengan jelas bahwa Kepala 

Daerah dapat diberhentikan oleh yang berwajib atas usul DPRD yang bersangkutan. 

Anggota Dewan Pemerintah Daerah (eksekutif) baik sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama bertanggung jawab kepada DPRD bersangkutan (Pasal 34).78  

 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 yang mengatur lebih menyeluruh 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara umum terkandung di dalamnya beberapa 

materi muatan tentang : 

a. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

b. Sidang dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. Kedudukan Dewan Pemerintah Daerah; 

d. Kedudukan Kepala Daerah; 

e. Sekretaris dan Pegawai Daerah; 

f. Pendapatan Daerah; 

g. Urusan Keuangan Daerah; 

h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

i. Tentang Pengawasan terhadap Daerah; 

j. Aturan Peralihan.79 

 

Di dalam undang-undang ini dikenal 2 (dua) jenis daerah yang dapat mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu daerah otonom (biasa) dan daerah istimewa 

(Pasal 1). Tiap-tiap  jenis daerah tersebut dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) tingkatan: 

provinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. Dengan demikian, Undang-Undang No. 

22 Tahun 1948 menetapkan diadakannya tiga tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi bagi 

daerah tingkat I, kabupaten dan kota bagi daerah tingkat II, dan desa (kota kecil, nagari, 

                                                             
77  S. Pamudji, Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di dalam Sistem Administrasi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik No. 1, 1986), hlm. 61. 
78  Andi Mustari Pide, op.cit.,  hlm. 71. 
79  B.N. Marbun, DPRD dan Otonomi Daerah …, op.cit., hlm. 27. 
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marga dan sebagainya) bagi daerah tingkat III, sehingga memodernisir dan mendinamisir 

pemerintahan desa dengan menjadikannya daerah tingkat III, menghilangkan dualisme, 

serta pembentukan Daerah Istimewa di daerah-daerah yang mempunyai hak asal-usul dan 

di zaman sebelum Republik Indonesia telah mempunyai pemerintahan sendiri.80  

Daerah istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal-usul dan pada zaman 

sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan yang bersifat istimewa. 

Keistimewaan daerah istimewa ialah bahwa kepala dan wakil kepala daerah istimewa 

diangkat oleh Presiden RI dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman 

sebelum RI dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, 

kejujuran dan kesetiaan, serta mengikat pula adat istiadat di daerah itu (Pasal 18 Ayat (5). 

Kedudukan daerah istimewa dapat diberi setingkat dengan provinsi, kabupaten atau desa. 

Pembentukan suatu daerah otonom atau daerah istimewa harus dilakukan  dengan undang-

undang. Dalam undang-undang pembentukan itu ditegaskan nama, batas-batas wilayah, 

tingkatan serta hak dan kewajiban daerah yang bersangkutan (Pasal 1 Ayat (3).  

Pembagian tingkatan daerah otonom (biasa) dan daerah istimewa dapat diperhatikan 

pada bagan berikut ini : 

 

Skema 1. Pembagian Daerah-Daerah Otonom 

 

 
 

 

 

 

                                                             
80  S. Pamudji, loc.cit. 
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Lebih lanjut The Liang Gie mengemukakan bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 

1948 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:81 

Pertama, Cita ketunggalan, yaitu untuk semua jenis dan tingkatan daerah 

diperlakukan satu undang-undang pemerintahan daerah yang sama. Ini akan memupuk rasa 

kesatuan antara daerah-daerah otonomi di seluruh Indonesia. Bagi pemerintah pusat sendiri 

ini justru memudahkan dalam menjalankan tindakan-tindakan yang seragam. 

Kedua, cita persamaan, antara cara pemerintahan di Jawa/Madura dengan di luar 

pulau tersebut. Ini akan menghilangkan rasa iri hati karena seolah-olah dianak tirikan 

daerah-daerah yang terdapat di luar pulau Jawa/Madura.  

Ketiga, penghapusan dualisme dalam pemerintahan daerah, yaitu oleh Undang-

Undang No. 22 Tahun 1948 dicita-citakan agar di daerah tidak akan berlangsung terus 

pemerintahan yang dijalankan oleh pamongpraja. 

Keempat, cita desentralisasi yang merata di seluruh wilayah negara. Republik 

Indonesia hanya akan terdiri atas daerah-daerah otonom, diluar itu tidak ada wilayah yang 

mempunyai kedudukan lain. 

Kelima, pemberian otonomi dan medebewind yang luas, sehingga rakyat  akan 

dibangunkan inisiatifnya untuk membangun  dan memajukan daerahnya. 

Keenam, pemerintahan daerah yang demokratis, yaitu susunan aparatur daerah 

yang dipilih oleh dan dari rakyat. Ini akan mendidik rakyat kearah kemampuan memerintah 

diri sendiri, serta penghargaan terhadap kebebasan dan tanggung jawab. 

Ketujuh, pemerintahan yang kolegial. Soal-soal pemerintahan tidak lagi diputus oleh 

seorang tunggal, melainkan oleh sekelompok orang atas dasar permusyawaratan  yang 

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. 

Kedelapan, cita mendekatkan rakyat dan daerah tingkat terbawah dengan 

Pemerintah Pusat. Kalau pada masa yang lampau tata jenjang kepamongprajaan dari 

lapisan terbawah sampai teratas melalui tidak kurang daripada lima tingkat (desa, 

kecamatan, kewedanaan dan seterusnya), maka susunan pemerintahan yang baru hanya 

mengenal tiga tingkatan daerah (provinsi, kabupaten atau desa). 

Kesembilan, cita pendinamisan kehidupan desa dan wilayah-wilayah lainnya yang 

sejenis dengan ini. Untuk memajukan negara dan memakmurkan rakyat Indonesia, desa 

harus dijadikan sendi yang kokoh dan senantiasa bergerak maju. Pada masa yang lampau 

desa dan wilayah-wilayah lainnya yang sejenis diletakkan  di luar lingkungan pemerintahan 

yang modern dan dibiarkan hidup dalam alamnya sendiri yang statis. 

Kesepuluh, cita pendemokrasian pemerintahan zelfbestuurende landschappen. 

Kerajaan-kerajaan warisan masa yang lampau dengan sifatnya yang otokratis dan feodal 

dijadikan bagian dari Wilayah Republik Indonesia yang berhak mengatur rumah tangga 

daerahnya sesuai dengan asas-asas yang dianut oleh negara, sehingga tidak dikenal 

adanya staats in staats.  

Ateng Syafrudin dalam hubungan ini, menyebutkan ada beberapa tujuan 

pembentukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, yaitu : 

1. Menghapuskan dualisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan 

menghapuskan Pamong Praja, yang hendak dihapuskan ialah lembaganya, 

sedang fungsinya supaya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

2. Menyeragamkan bentuk dan susunan pemerintah daerah yang demokratis dan 

mempunyai wewenang yang luas. 

                                                             
81  The Liang Gie I, op.cit., hlm. 104-105. 
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3. Mengubah sistem pengawasan pemerintah atas pemerintah daerah  menjadi 

pengawasan yang melekat pada jabatan Kepala Daerah yang mempunyai status 

kembar. 

4. Mengubah sistem hubungan keuangan yang semula bersifat “sluitpost sijsteem”  

dengan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah melalui undang-undang perimbangan keuangan.82   

 

Memperhatikan pengaturan dimaksud, menunjukkan bahwa undang-undang ini 

bermaksud mengadakan keseragaman (uniformitas) dalam pemerintahan daerah bagi 

seluruh Indonesia dan membahas tingkatan  badan-badan pemerintahan daerah sedikit 

mungkin (hanya 3 tingkatan, yaitu: propinsi, kabupaten, kota besar, tingkatan terbawah 

sekali belum ditentukan namanya karena nama ini berbeda-beda bagi daerah-daerah kota 

kecil). Selain itu, ketentuan ini  juga bertujuan menghapuskan dualisme dalam pemerintahan 

daerah, dan hendak memberi hak otonomi dan medebewind seluas-luasnya  pada badan-

badan pemerintahan  daerah yang tersusun secara demokratis atas dasar 

permusyawaratan.83 

 

2. Struktur Pemerintahan Daerah  

 

Bentuk dan susunan pemerintahan daerah menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 22 

Tahun 1948 menyebutkan bahwa : 

1) Pemerintahan Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan 

Pemerintah Daerah.  

2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

3) Kepala Daerah menjabat Ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah. 

 

Pengaturan dimaksud menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini yang 

dimaksud dengan pemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

(DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh 

DPD yang diketuai oleh Kepala Daerah. DPD inilah yang mewakili daerahnya di dalam dan 

di luar pengadilan. DPRD dan DPD memegang kekuasaan tertinggi di daerahnya, sedang 

Kepala Daerah bukan lagi merupakan satu alat (organ) pemerintah sendiri di luar DPRD dan 

DPD. Hak medebewind pun harus diserahkan kepada DPRD atau DPD, bukan kepada 

Kepala Daerah. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, dalam undang-

undang ini Kepala Daerah tidak secara langsung menjadi Ketua DPRD, melainkan Ketua 

dan Wakil Ketua DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD (Pasal 2 Ayat (2), sehingga 

pimpinan eksekutif dan pimpinan legislatif tidak berada pada satu orang. 

Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, pemerintahan yang dualistis dihapus, 

karena tidak ada lagi pemerintahan di daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah sendiri. 

Pemerintah Daerah  seluruhnya dijalankan oleh DPRD dan DPD (eksekutif yang di 

dalamnya termasuk Kepala Daerah). Meski demikian, Kepala Daerah mempunyai 2 (dua) 

kewajiban, yaitu sebagai bagian dari dan memimpin eksekutif dan juga sebagai wakil 

                                                             
82  Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya, 

(Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 27. 
83  M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik …, op.cit., hlm. 135 
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Pemerintah Pusat yang bertugas mengawasi pekerjaan DPRD, tetapi melaksanakan dua 

kewajiban tersebut tidaklah disebut merupakan dualisme pemerintahan, melainkan 

mempunyai 2 (dua) kewajiban.84   

Kepala Daerah sebagai pengawas merupakan pelaksanaan kedudukan sebagai 

wakil Pemerintah Pusat, sedangkan sebagai Ketua dan Anggota DPD sebagai organ dari 

Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik selaku 

organ Pemerintah Pusat dan sebagai organ Pemerintah Daerah, maka harus ada hubungan 

yang baik antara DPRD dan DPD yang dipimpin oleh Kepala Daerah, sebagaiman terwujud 

dalam pengangkatan Kepala Daerah oleh Presiden adalah atas usul dari DPRD. 

 

2.1. Lembaga Legislatif Daerah   

Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 menggunakan perkataan pemerintahan daerah 

untuk Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah terdiri atas DPRD dan DPD. DPRD dan 

DPD ini mempunyai ketuanya sendiri-sendiri. Ketua DPRD dipilih dari dan oleh para anggota 

DPRD, sedang ketua DPD adalah Kepala Daerah (Pasal 2). Dengan demikian, maka dalam 

undang-undang ini Kepala Daerah tidak lagi merangkap kedua jabatan tersebut (DPRD dan 

DPD) secara sekaligus sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1945. 

Jumlah anggota DPRD untuk masing-masing daerah ditetapkan dalam undang-undang 

pembentukan daerah, karena hal ini bergantung kepada jumlah penduduk di daerah yang 

bersangkutan. Para anggota DPRD itu dibentuk berdasarkan pemilihan dan mempunyai 

masa jabatan 5 tahun (Pasal 3).  

Dalam kaitannya dengan  rangkap jabatan maupun larangan bagi anggota DPRD 

sudah diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 

22 Tahun 1948 yang menentukan anggota DPRD tidak boleh merangkap menjadi:  

a. Presiden dan Wakil Presiden; 

b. Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda; 

c. Komisaris Negara; 

d. Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

e. Kepala Daerah dari Daerah yang bersangkutan dan dari Daerah yang lebih atas; 

f. Anggota Dewan Pemerintah Daerah yang setingkat lebih atas; 

g. Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan kepada Daerah yang 

bersangkutan; 

h. Kepala Jawatan dan Sekretaris Daerah yang bersangkutan. 

 

Selain itu, dalam Pasal 6 ditentukan: “Anggota DPRD tidak boleh melakukan 

pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungan 

langsung dengan daerah yang bersangkutan”. Ketentuan ini bermaksud untuk 

menghindarkan segala perbuatan yang dapat merugikan daerah dengan mempergunakan 

kedudukan sebagai anggota DPRD. Penjelasan Pasal 6 menyebutkan larangan melakukan 

pekerjaan bagi anggota DPRD dimaksud antara lain menjadi advocaat atau procureur dalam 

perkara dimana daerah menjadi pihak, menjadi aannemer untuk keperluan pekerjaan 

daerah, atau menjadi tanggungan (borg) untuk pekerjaan itu dan sebagainya. 

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 22 

Tahun 1948 disebutkan  bahwa DPRD berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerahnya, dan hal-hal yang masuk urusan rumah tangga daerah tersebut ditetapkan dalam 

                                                             
84  Andi Mustari Pide, op.cit., hlm. 74. 
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undang-undang pembentukannya, maka termuat di dalamnya tentang kewenangan DPRD 

untuk melakukan pengaturan (regeling) dan pengurusan (bestuur) rumah tangga daerahnya.  

Penjelasan Umum angka 12 menegaskan bahwa yang memegang kekuasaan 

tertinggi dari daerah-daerah tersebut ialah DPRD dan Dewan Pemerintahnya. Meskipun 

dijelaskan Dewan Pemerintah Daerah (DPD) disebut sebagai pemegang kekuasaan 

tertinggi di daerah, akan tetapi pemegang kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya adalah 

berada pada DPRD, karena DPD dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, mereka itu 

bersama-sama atau masing-masing bertanggung jawab terhadap DPRD dan diwajibkan 

memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. Jadi DPRD-lah yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintah daerah.85 Pengaturan tersebut 

menunjukkan keberadaan DPRD dalam undang-undang ini sangat kuat dalam rangka 

penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, sehingga terkandung di dalamnya esensi 

pemerintahan daerah yang demokratis.  

Implementasi dari kedudukan DPRD yang demikian, maka melalui penjabarannya 

lebih lanjut dapat diketahui bahwa DPRD mempunyai kewenangan sebagai berikut : 

a. Kepala Daerah selaku Ketua Dewan Pemerintah Daerah merangkap anggota 

DPD, meskipun diangkat oleh Pemerintah Pusat, tetapi pengangkatannya 

diambil dari calon-calon yang dimajukan oleh DPRD. DPRD berhak 

mengusulkan pemberhentian seorang Kepala Daerah kepada Pusat (Pasal 18); 

b. Dewan Pemerintah Daerah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari dipilih 

oleh dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar perwakilan 

berimbang yang mencerminkan aliran dalam dewan pilihan rakyat. Dewan 

Pemerintah Daerah sebagai suatu kesatuan atau masing-masing anggotanya 

sendiri bertanggung jawab kepada DPRD (Pasal 13); 

c. DPRD berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya (Pasal 23 Ayat 

(1). 

d. DPRD berhak bersama-sama dengan beberapa daerah mengatur kepentingan 

mereka bersama  (Pasal 27 Ayat (1); 

e. DPRD mempunyai kekuasaan memilih anggota DPD (Pasal 14 Ayat (1); 

f. DPRD berhak memberitahukan anggota DPRD yang telah melanggar larangan 

(Pasal 6 Ayat (2); 

g. DPRD berhak membuat pedoman untuk DPD guna mengatur cara menjalankan 

kekuasaan dan kewajibannya (Pasal 15 Ayat (1); 

h. DPRD berhak membuat peraturan tentang uang kehormatan anggota DPD 

(Pasal 16 Ayat (1); 

i. DPRD berhak mengangkat dan memberhentikan Sekretaris DPRD dan DPD 

atas usul DPD (Pasal 20 Ayat (1);  

j. DPRD berhak mengajukan usul kepada yang berwajib agar Kepala Daerah 

diberhentikan  (Pasal 5 Ayat (4); 

k. DPRD berhak membela kepentingan daerah dan penduduknya di hadapan 

pemerintah dan DPR maupun terhadap DPD dan/atau DPRD atasnya (Pasal 

26); 

l. DPRD berhak membuat peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi atau 

medebewind  (Pasal 28); 

                                                             
85  Ateng Syafrudin, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) …, op.cit., hlm. 18. 
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m. DPRD berhak menetapkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya RP. 100,- terhadap pelanggaran peraturan-

peraturannya (Pasal 29); 

n. DPRD berhak mengajukan keberatan terhadap putusan DPRD yang tidak 

mendapat pengesahan Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah kepada DPD 

setingkat lebih atas dari DPD yang menolak (Pasal 30 Ayat (4); 

o. DPRD berhak mengajukan usul perubahan terhadap APBD yang telah 

ditetapkan dengan syarat harus disahkan lebih dahulu oleh yang berwenang 

(Pasal 31); 

p. DPRD berhak membuat peraturan-peraturan tentang pemungutan-pemungutan 

pajak-pajak daerah (Pasal 32 Ayat (1); 

q. DPRD berhak mengadakan pinjaman uang bagi kepentingan daerahnya dengan 

syarat ada pengesahan dari yang berwenang (Pasal 31);  

r. DPRD berhak menetapkan peraturan dalam rangka pengurusan keuangan 

daerah (Pasal 38 Ayat (1); 

s. DPRD berhak mengajukan keberatan terhadap penolakan pengesahan atas 

perubahan APBD kepada DPD setingkat lebih atas dari DPD yang menolak 

(Pasal 39 Ayat (7).86 

 

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, DPRD mengeluarkan berbagai bentuk 

produk hukum, yaitu “Putusan” (Pasal 6 Ayat 3), Pasal 11 Ayat (1) dan (2). Pasal 30 Ayat (1) 

dan (3), dan Pasal 310, “Ketetapan” (Pasal 7 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (1), dan Pasal 39 Ayat 

(2), “Peraturan” (Pasal 10, 16, dan Pasal 21), “Pedoman” (Pasal 15), “Usul” (Pasal 18 Ayat 

(4), “Menunjuk” (Pasal 20 Ayat (3), “Mengatur dan Mengurus” (Pasal 23 Ayat (1), “Mengatur” 

atau “Peraturan” (Pasal 27), “Peraturan-peraturan” atau “Peraturan Daerah” (Pasal 28 dan 

Pasal 29 Ayat (3), “Keberatan” (Pasal 30 Ayat (4) dan Pasal 39 Ayat (7) dan “Pembelaan 

(Pasal 26).87 

Memperhatikan berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD tersebut tidak 

dapat dinyatakan secara tegas manakah produk hukum yang dihasilkan bersama-sama 

dengan DPD, dan manakah yang dihasilkan oleh DPRD sendiri, sebab baik di dalam Batang 

Tubuh maupun pada  Penjelasannya tidak ditemukan tentang hal itu. Oleh karena itu 

terdapat empat kemungkinan. 

Pertama, tidak diaturnya masalah ini karena memang ada kecenderungan 

pembentuk undang-undang ini sengaja memisahkan antara kewenangan (fungsi) DPRD di 

bidang  pengaturan (regulating) yang  hanya diberikan kepada DPRD, bukan produk 

bersama dengan pemerintahan sehari-hari. Kedua, tidak disebutkan secara tegas 

keikutsertaan DPD dalam membentuk “Peraturan Daerah”, karena undang-undang ini 

bermaksud memberikan kekuasaan yang besar (kuat) kepada DPRD sebagai pelaksana 

prinsip kedaulatan rakyat. Ketiga, hal-hal tersebut belum terpikirkan oleh pembentuk 

undang-undang karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan dengan berbagai 

                                                             
86  Marzuki, Pengaturan Hak Penyelidikan …, op.cit., hlm. 80-81. Perhatikan juga Juanda, Hukum 

Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, 
(Bandung: Alumni,  2004), hlm. 152-153. 

87  Andi Pangerang, Prinsip Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan 
Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan di Daerah, (Bandung: Disertasi, Program 
Pascasarjana, UNPAD, 1999), hlm. 234. Perhatikan Juanda, op.cit., hlm. 154. 
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faktor yang ada pada saat itu.88 Keempat, pada masa ini, belum ada keteraturan tentang 

berbagai jenis peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dipahami secara tegas 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah 

kedudukannya secara hierarki yang berakibat belum terwujudnya kepastian dan harmonisasi 

hukum,89 termasuk produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 

2.2. Lembaga Eksekutif Daerah 

2.2.1 Dewan Pemerintah Daerah (DPD) 

 

Selain mengatur tentang DPRD, Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 juga mengatur 

tentang kewenangan DPD sebagai Badan Eksekutif Daerah yang menjalankan 

pemerintahan sehari-hari, dan  dibentuk menurut dasar perwakilan berimbang yang 

mencerminkan aliran-lairan dalam dewan-dewan pilihan rakyat, sehingga mencerminkan 

kehendak rakyat umumnya. DPD baik secara kolegial sebagai suatu kesatuan maupun 

masing-masing anggotanya bertanggung jawab kepada DPRD. Inilah merupakan 

perwujudan dari sistem demokrasi parlementer, dalam arti organ eksekutif harus 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada lembaga perwakilan rakyat. 

DPD sebagai badan eksekutif daerah dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 

mempunyai tugas dan wewenang  sebagai berikut: 

a. Menjalankan segala putusan DPRD, termasuk kewenangan untuk melakukan 

pengesahan atau penolakan terhadap pedoman yang dibuat oleh DPRD untuk 

dijalankan oleh DPD di tingkat bawah (Pasal 15 Ayat (1); 

b. Pengesahan atau penolakan terhadap : 

1. Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD tentang uang sidang, uang jalan dan 

penginapan anggota DPRD (Pasal 7 Ayat (2); 

2. Pedoman yang dibuat oleh DPRD tentang tata cara menjalankan kewajiban 

DPD (Pasal 15 Ayat (2); 

3. Peraturan yang dibuat oleh DPRD tentang uang kehormatan DPD (Pasal 16 

Ayat (2); 

4. Peraturan tentang pengangkatan, skorsing, pemberhentian, gaji, pensiun, 

uang tunggu dan lain-lain yang ditetapkan oleh DPRD (Pasal 21 Ayat (2); 

5. Peraturan yang dibuat oleh DPRD beberapa daerah yang mengatur 

kepentingan bersama (Pasal 27 Ayat (2); 

6. Peraturan Daerah  yang memuat ketentuan pidana (Pasal 29 Ayat (3); 

7. Putusan DPRD yang memerlukan pengesahan (Pasal 30 Ayat (1); 

8. Putusan DPRD tentang Perubahan APBD (Pasal 31); 

9. Putusan DPRD tentang pinjaman uang bagi daerah (Pasal 33). 

c. Menunda atau membatalkan Putusan DPRD atau DPD tingkat bawah yang 

bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang, peraturan pemerintah 

atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya (Pasal 42 Ayat (1); 

                                                             
88  Ibid. 
89  Marzuki,  Derajat  dan  Materi Muatan  Peraturan  Perundang-undangan,  Makalah  Disampaikan 

pada Diklat Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan 
Daerah di Era Otonomi, Kerjasama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara dan 
Laboratorium Sekolah Pascasarjana USU dengan Japan International Cooperation Agency  
(JICA), (Medan:  27 Nopember s/d 1 Desember 2006),   hlm. 4-5. 
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d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD (Pasal 20 Ayat 

(1); 

e. Menunjuk pegawai pengganti Sekretaris DPRD dan DPD  bila berhalangan (Pasal 20 

Ayat (3); 

 

Selain  kewenangan-kewenangan tersebut, menurut undang-undang ini DPD 

mempunyai kewajiban-kewajiban : 

a. Menjalankan kewajiban daerah yang diserahkan dengan undang-undang atau 

medebewind (Pasal 24) 

b. Menerima petisi (Pasal 26) 

c. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 35) 

d. Memutuskan atau menyelesaikan perselisihan antara daerah-daerah di bawahnya 

(Pasal 43 dan Pasal 44); 

e. Memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh Pemerintah (Pasal 45). 

 

  Berdasarkan berbagai kewenangan dimaksud, maka DPD dalam konteks Undang-

Undang No. 22 Tahun 1948 mempunyai kedudukan yang sangat strategis, sehingga dalam 

Penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi  dari 

daerah ialah DPRD dan DPD yang dalam menjalankan pemerintahan daerah dilakukan 

secara kolegial (bersama-sama). Realitas yang demikian merupakan konsekuensi logis dari 

ketentuan Pasal 2 Ayat (1)  yang menyebutkan “Pemerintahan Daerah terdiri dari pada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah”. 

 

2.2.2. Kepala Daerah 

 

Selain DPD, dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif oleh undang-undang ini 

dibentuk Kepala Daerah dengan beberapa kewenangan yang meliputi : 

a) Sebagai Ketua dan Anggota DPD, dan DPD ini disebut sebagai eksekutif di 

daerahnya, dan menjalankan pemerintahan sehari-hari di daerahnya secara 

kolegial. Dalam hubungan mengatur pembagian pekerjaan antara Kepala 

Daerah dengan anggota-anggota DPD ini Penjelasan Undang-Undang No. 22 

Tahun 1948 mengatakan : “Di dalam mengatur pembagian pekerjaan ini kiranya 

Kepala Daerah sebagai Ketua mempunyai pengaruh tidak sedikit dan oleh 

karenanya harus memakai segala kebijaksanaan supaya pembagian pekerjaan 

itu tidak akan membawa kesukaran-kesukaran di dalam menjalankannya. Kalau 

keadaan memaksa, umpamanya ada anggota DPD yang belum mempunyai 

pengalaman dan oleh karena itu Kepala Daerah lalu mendapat bagian pekerjaan 

lebih banyak, maka adalah sudah seharusnya Kepala Daerah itu memenuhi 

kewajiban itu dengan segala keikhlasan hati” 

b) Tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepadanya. Dalam rangka 

tugas a dan b ini Kepala Daerah adalah organ Daerahnya. 

c) Sebagai pengawas pekerjaan DPRD dan DPD dan berhak menahan 

dijalankannya putusan-putusan DPRD dan DPD, bila dipandang bertentangan 

dengan kepentingan umum, undang-undang atau peraturan pemerintah dan 
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peraturan-peraturan dari daerah yang lebih atas. Dalam rangka melaksanakan 

tugas ini, Kepala Daerah adalah wakil Pemerintah Pusat di daerahnya.90 

Dengan demikian, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, Kepala Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah mempunyai 2 (dua) kewajiban, 

yaitu Pertama, mengawasi pekerjaan DPRD dan DPD dan berhak menahan dijalankannya 

putusan-putusan  DPRD dan DPD bila dipandang bertentangan dengan kepentingan umum, 

undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan dari daerah yang lebih 

atas. Dalam hal ini kedudukan Kepala Daerah adalah sebagai wakil Pemerintah Pusat di 

daerahnya (Pasal 36). Kedua, Sebagai Ketua dan Anggota  DPD yang merupakan organ 

eksekutif di daerahnya. Dalam hal ini, Kepala Daerah adalah sebagai organ Pemerintah 

Daerah (Pasal 2 Ayat (3). 

Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan terdapat pergeseran garis peraturan 

perundang-undangan dari titik berat ide kedaulatan rakyat yang dikehendaki dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1945, kepada pemerintahan yang demokratis berdasarkan Undang-

Undang No. 22 Tahun 1948,91 dengan penguatan dan penjabaran tugas dan wewenang 

DPRD yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Oleh sebab itu dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan daerah, apabila 

demokrasi sebagai tujuan desentralisasi membawa konsekuensi penempatan DPRD pada 

posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya apabila efisiensi 

dan efektivitas sebagai tujuan desentralisasi membawa konsekuensi penempatan Kepala 

Daerah pada posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perbedaan posisi 

sentral pada kedua lembaga ini terlihat dalam perbedaan rumusan tentang pemerintahan 

daerah tersebut. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 dinyatakan bahwa 

pemerintahan daerah terdiri dari anggota DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah. Anggota-

anggota Dewan Pemerintah Daerah  dipilih oleh dan dari anggota-anggota DPRD atas dasar 

perwakilan berimbang. Kepala Daerah karena jabatannya  adalah menjadi anggota dan 

merangkap Ketua Dewan Pemerintah Daerah.92 

Posisi sentral yang diletakkan pada DPRD terlihat dari tanggung jawab yang dimiliki 

oleh lembaga ini untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan daerahnya terhadap pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah yang lebih atas. Sentralnya posisi DPRD ini juga membawa 

konsekuensi kewajiban bagi Kepala Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban 

kepada DPRD.93 

Oleh sebab itu, berdasarkan kedudukan DPRD yang demikian menunjukkan bahwa 

politik hukum pemerintahan daerah dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 lebih 

menitikberatkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan politik desentralisasi, 

sedangkan politik dekonsentrasi sudah sangat terkurangi. Pengutamaan politik 

desentralisasi ini terlihat dari beberapa aspek: Pertama, struktur pemerintahan daerah, 

DPRD bersama-sama DPD memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah (Penjelasan Umum Angka 12). Kedua, susunan pemerintahan daerah, 

hanya terdiri dari satuan pemerintahan daerah otonom yang tersusun dalam tingkatan 

Propinsi, Kabupaten (Kota Besar) dan Desa (Kota Kecil), serta daerah otonom lain, berupa 

“daerah istimewa”, yaitu daerah yang mempunyai hak-hak asal usul sejak zaman sebelum 

                                                             
90  Andi Mustari Pide, op.cit.,  hlm. 76. 
91  M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik …., op.cit., hlm. 136. 
92  Bhenyamin  Hoessein,  Sentralisasi  dan  Desentralisasi:  Masalah  dan  Prospek, dalam 

Syamsudin Haris dan Riza Sihbudi (Ed), Menelaah Kembali …, op.cit., hlm. 64-65. 
93  Ibid., hlm. 66. 
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proklammasi kemerdekaan (Pasal 1 Ayat (1) dan (2). Ketiga, pemberian otonomi yang luas 

kepada daerah, dengan menyebutkan “sebanyak-banyaknya” sebagaimana dalam 

Penjelasan Umum Butir III dengan rumusan “Adalah hajat pemerintah menyerahkan 

kewajiban itu sebanyak-banyaknya”.  

Meski demikian, ternyata undang-undang ini juga masih mengandung berbagai 

kelemahan: 

Pertama, dualisme yang hendak dihilangkan oleh undang-undang ini belum 

sepenuhnya terwujud. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Ad. a Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1957 yang menyebutkan : Sebagaimana dimaklumi, Undang-Undang No. 22 

Tahun 1948 pada dasarnya menghendaki suatu Pemerintahan Daerah yang bersifat kolegial 

dan tidak menghendaki adanya dualisme dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Artinya ialah bahwa penyelenggaraan  pemerintahan daerah itu haruslah  sepenuhnya 

dijalankan oleh Pemerintah Daerah sebagai badan pemerintahan, yaitu DPRD dan DPD. 

Kepala Daerah tidak merupakan suatu organ yang berdiri sendiri  terlepas dari pada DPRD 

dan DPD dan tidak diperkenankan menjalankan pemerintahan sendiri. Akan tetapi maksud 

untuk melenyapkan dualisme itu ternyata tidak dipegang teguh, baik oleh pembuat undang-

undang sendiri maupun dalam pelaksanaannya (praktik), sehingga dalam Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1948 sendiri terdapat ketentuan yang sesungguhnya bertentangan dengan 

maksud tersebut dan pada dasarnya masih mempertahankan sifat dualisme itu. 

Kedua, Penyeragaman (uniformitas) yang dikehendaki dalam Undang-Undang No. 

22 Tahun 1948 tidak selamanya dapat diterapkan dengan baik, karena tiap-tiap daerah 

mempunyai latar belakang historis  dan sifat yang khusus berbeda dengan daerah lainnya, 

terutama pemerintahan desa. 

Ketiga, Asas yang dikembangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 adalah 

asas demokrasi liberal, yang berpangkal pada ministrialisasi sistem pemerintahan di tahun 

1945, sehingga secara ideo politis, asas itu bertentangan dengan cita-cita negara kesatuan, 

yang ingin mencapai pemerintahan yang stabil disertai hubungan pemerintah pusat dan 

daerah yang harmonis.94 

 

C. Pengaturan DPRD dan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Negara 

Indonesia Timur No. 44 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Negara 

Indonesia Timur. 

 

1. Tinjauan Umum 

Pada masa berlaku Konstitusi RIS 1949, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) 

disebutkan “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara 

hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”. Berdasarkan bentuk federasi tersebut, 

maka daerah-daerah yang tergabung dalam Negara Republik Indonesia Serikat (Negara 

RIS) disebut negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, yang terdiri 

dari 7 (tujuh) negara bagian: Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara 

Pasundan termasuk Distrik Federasi Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara 

Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan, serta 9 (sembilan) satuan-satuan 

kenegaraan yang tegak sendiri, meliputi: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan 

Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tanggara, dan Kalimantan Timur. 

                                                             
94  M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik …, op.cit., hlm. 141 
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Negara-negara dan satuan-satuan kenegaraan dimaksud, dapat juga disebut 

“daerah-daerah bagian”. Pembagian kekuasaan antara Pemerintah RIS (Federal dengan 

daerah-daerah bagian  didasarkan pada “residu power” atau kekuasaan sisa ada pada 

daerah-daerah bagian, sedangkan kekuasaan pemerintah Federal  RIS ditentukan  satu 

persatu secara limitatif. Dengan demikian, secara teoritis, kekuasaan daerah-daerah bagian 

lebih besar dari kekuasaan Pemerintah Federal. Hal tersebut dapat diperhatikan  dari 

ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Konstitusi RIS yang menentukan: “Penyelenggaraan 

pemerintahan tentang pokok-pokok yang terdaftar dalam Lampiran Konstitusi ini dibebankan 

semata-mata kepada Republik Indonesia Serikat”. Selanjutnya dalam Pasal 51 Ayat (4) 

disebutkan: “Segala penyelenggaraan pemerintahan yang tidak masuk dalam penetapan 

pada ayat-ayat di atas adalah kekuasaan daerah-daerah bagian semata-mata”.  

Berdasarkan Lampiran Konstitusi RIS 1949, maka penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat adalah meliputi dua 

aspek: Pertama, urusan-urusan pemerintahan yang secara substansial harus diurus oleh 

Negara Federal. Kedua, urusan-urusan yang berkaitan dengan pemeliharaan monumen dan 

perlindungan alam yang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnya. 

Urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan yang substansial diurus oleh 

Negara Federal tersebut adalah meliputi: 

a. Pengaturan kewarganegaraan dan kependudukan; 

b. Pengaturan imigrasi dan emigrasi; 

c. Pengaturan umum urusan kolonisasi dan transmigrasi; 

d. Hak memberi grasi, amnesti dan abolisi; 

e. Pengaturan hak atas kekayaan intelektual; 

f. Pengaturan  asas-asas pokok hukum perdata dan hukum antar golongan; 

g. Pengaturan hukum perdata dan hukum dagang; 

h. Pengaturan asas-asas pokok hukum pidana; 

i. Pengaturan asas-asas pokok hukum acara perdata dan hukum acara pidana; 

j. Pengaturan susunan kehakiman Federal; 

k. Tugas dan kekuasaan pendaftaran tanah; 

l. Pengembalian perhubungan hukum ekonomi 

m. Ganti kerugian perang 

n. Mengatur dan menyelenggarakan tugas kepolisian yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan federal; 

o. Pengaturan tentang keuangan dan moneter; 

p. Pengaturan pajak perseroan; 

q. Pengaturan pajak kekayaan; 

r. Pengaturan pajak penghasilan; 

s. Pengaturan ekspor impor, termasuk bea masuk dan bea keluar; 

t. Pengaturan bea materai; 

u. Pengaturan cukai; 

v. Monopoli-monopoli pemerintah; 

w. Pengaturan hubungan luar negeri; 

x. Pengaturan pertahanan; 

y. Pengaturan tentang pendidikan dan organisasi ilmu pengetahuan yang penting 

bagi Republik Indonesia Serikat secara keseluruhan.  
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Demikian juga dengan  urusan-urusan yang menyangkut pemeliharaan monumen 

dan perlindungan alam yang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnya,  meliputi: 

a. Pengumuman bahan-bahan statistik dan dokumen; 

b. Pengaturan dan tindakan-tindakan sosial yang penting bagi Republik Indonesia 

Serikat secara keseluruhan; 

c. Memberikan pedoman tentang hukum kepegawaian; 

d. Pengaturan tentang pendidikan tinggi; 

e. Pedoman tentang penerangan dan penyiaran radio; 

f. Pengaturan tentang pengawasan impor dan sensor filem; 

g. Pedoman umum tentang politik agraria; 

h. Menolak penyakit menular; 

i. Mengatur dan mengurus perniagaan, kerajinan, pertanian, peternakan, 

perikanan, dan urusan-urusan ekonomi lainnya, sepanjang penting bagi 

Republik Indonesia Serikat seluruhnya; 

j. Pengaturan hubungan lalu lintas, ternmasuk pemanduan dan penerangan 

pantai; 

k. Penerbangan dan meteorologi 

l. Topografi dan hidrografi; 

m. Pengawasan di laut; 

n. Pemeliharaan pelabuhan dan sungai-sungai; 

o. Urusan pos dan telekomunikasi; 

p. Pengaturan tentang tenaga air dan listrik, dan  

q. Hal Tera.   

Berdasarkan pengaturan dalam Konstitusi RIS tersebut, maka untuk Negara  

Indonesia Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,   dibentuk Undang-

Undang Negara Indonesia Timur (NIT) No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 

Negara Indonesia Timur,  ditetapkan pada tanggal 15 Juni 1950, yaitu 4 (empat) hari 

sebelum tercapai persetujuan antara Negara Bagian Republik Indonesia berkedudukan di 

Yogyakarta dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat (yang juga bertindak untuk 

Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur, mengenai langkah-langkah kembali 

membentuk Negara Kesatuan).  

Memang Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950 sengaja ditetapkan dalam rangka 

menyongsong pembentukan Negara Kesatuan dengan maksud menyesuaikan susunan 

ketatanegaraan  pemerintahan daerah dalam lingkungan Wilayah Indonesia Timur dengan 

bentuk Negara Kesatuan.95 Oleh sebab itu dalam konsideran undang-undang ini disebutkan 

:  

“bahwa untuk mengatasi suasana politik psychologis pada masa ini sangat perlu 

diadakan perubahan dalam pemerintahan daerah-daerah di Indonesia Timur, agar 

perubahan-perubahan itu dapat disesuaikan dengan status Negara Kesatuan yang 

segera akan dibentuk sambil menunggu sesuatu undang-undang, yang akan 

ditetapkan untuk seluruh Indonesia selaku Negara Kesatuan”. 

 

2. Struktur Pemerintahan Daerah  

Negara Indonesia Timur berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang ini disusun dalam 

“dua” atau “tiga” tingkatan, meliputi: Daerah-Daerah dan Daerah-Daerah Bagian, atau 

                                                             
95  Bagir Manan, Hubungan Antara ……, op.cit., hlm. 137. 
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Daerah-Daerah Anak Bagian. Daerah-daerah sama dengan yang ditetapkan dalam 

“Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur, sedangkan Daerah-Daerah Bagian atau 

Daerah-Daerah Anak Bagian akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden. 

Bentuk dan susunan pemerintahan daerah menurut Pasal 2 Undang-Undang NIT 

No. 44 Tahun 1950 menunjukkan bahwa : 

(1) Pemerintahan Daerah, Daerah Bagian/Anak Bagian  terdiri dari Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Pemerintah.  

(2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  dipilih oleh dan dari anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Kepala Daerah dan Kepala Daerah Bagian/Anak Bagian  menjabat Ketua dan 

anggota Dewan Pemerintah dari daerahnya masing-masing. 

 

Dalam perumusan organ pemerintahan daerah dalam Undang-Undang NIT No. 44 

Tahun 1950, berkenaan dengan lembaga perwakilan adakalanya menyebut “Dewan 

Perwakilan Rakyat” dan juga melalui penyebutan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, 

sebagaimana terlihat pada Bab II Bagian II dengan Judul Dewan Perwakilan Rakyat, 

sedangkan dalam beberapa ketentuan menyebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

sebagaimana pada Bab III Bagian I dengan Judul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

Daerah Bagian/Anak Bagian.96 Meski demikian, menurut hemat Penulis, baik penyebutan 

DPR maupun DPRD dalam konteks undang-undang ini pada dasarnya dimaksudkan adalah 

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) karena undang-undang ini berkaitan dengan 

Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur, sedangkan yang berkaitan dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Negara RIS diatur  dalam Konstitusi RIS 1949, walaupun dalam konteks 

Negara Federal tentu dimungkinkan pembentukan DPR sendiri pada masing-masing negara 

bagian.97 Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk penyeragaman penulisan dan tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka untuk selanjutnya penyebutan DPR oleh 

undang-undang ini akan ditulis dengan DPRD.98 

 

2.1. Lembaga Legislatif Daerah   

 

 Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950  menentukan Pemerintahan Daerah, 

Daerah Bagian atau Anak Bagian  terdiri atas DPRD dan Dewan Pemerintah. Kedua Dewan 

ini mempunyai ketuanya sendiri-sendiri. Ketua DPRD dipilih oleh dan dari  anggota DPRD, 

sedang Kepala Daerah dan Kepala Daerah Bagian/Anak Bagian menjabat Ketua dan 

anggota Dewan Pemerintah dari  daerahnya masing-masing (Pasal 2). Dengan demikian, 

maka dalam undang-undang ini sebagaimana juga halnya dengan Undang-Undang No. 22 

Tahun 1948,  Kepala Daerah tidak  merangkap jabatan Ketua DPRD dan Ketua Dewan 

Pemerintah. 

                                                             
96  Pengaturan tersebut  antara lain terdapat  pada  Pasal 2 Ayat (1)  dan (2), Pasal 3 Ayat (1), (2), 

dan (3), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17 Ayat (1) , Pasal 18, 
Pasal 19 dengan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 17 Ayat 
(2).   Perhatikan Rochmat Soemitro, op.cit., hlm 100-117. 

97  Berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Negara RIS,  diatur dalam Konstitusi RIS 1949, 
khususnya pada Bab III tentang Perlengkapan Republik Indonesia Serikat, baik pada Ketentuan 
Umum maupun pada Bagian III tentang  Dewan Perwakilan Rakyat. 

98  Dalam hubungan ini,  The Liang Gie menggunakan istilah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
sebagaimana The Liang Gie II, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, 
Jilid II (Yogyakarta: Liberty, 1994), hlm. 233-245. 
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Jumlah anggota DPRD untuk masing-masing Daerah ditetapkan oleh Pemerintah 

Negara Indonesia Timur, dengan pertimbangan faktor-faktor seperti luasnya tugas otonomi, 

kekuatan keuangan, jumlah penduduk dan suasana politik. Para anggota DPRD itu dipilih 

untuk  masa jabatan tiga tahun lamanya (Pasal 3).  

Sebagaimana halnya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, berkenaan dengan 

rangkap jabatan maupun larangan bagi anggota DPRD dalam Pasal 5 Undang-Undang NIT 

No. 44 Tahun 1950 telah diatur, yaitu anggota DPRD tidak boleh merangkap menjadi:  

a. Presiden dan Wakil Presiden; 

b. Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda; 

c. Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

d. Kepala Daerah dari Daerah yang bersangkutan dan dari daerah yang lebih atas; 

e. Anggota Dewan Pemerintah Daerah yang setingkat lebih atas; 

f. Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan kepada Daerah yang 

bersangkutan; 

g. Kepala Jawatan dan Sekretaris Daerah yang bersangkutan. 

Demikian juga larangan melakukan pekerjaan, dalam Pasal 6 Undang-Undang NIT 

No. 44 Tahun 1950 ditentukan: “Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan yang 

memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungann langsung dengan 

daerah yang bersangkutan”. 

Berkenaan dengan kewenangan DPRD, apabila diperhatikan  ketentuan Pasal 23 

Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 disebutkan  bahwa DPRD 

berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, dan hal-hal yang masuk 

urusan rumah tangga daerah tersebut ditetapkan dalam undang-undang pembentukannya, 

maka termuat di dalamnya tentang kewenangan DPRD untuk melakukan pengaturan 

(regeling) dan pengurusan (bestuur) rumah tangga daerahnya.  

Demikian juga halnya dengan Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950 berdasarkan 

ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan  bahwa DPRD berwenang mengatur 

dan mengurus rumah tangga Daerahnya dan hal-hal yang masuk urusan rumah tangga 

daerah tersebut ditetapkan dengan undang-undang, maka termuat di dalamnya tentang 

kewenangan DPRD untuk melakukan pengaturan (regeling) dan pengurusan (bestuur) 

rumah tangga daerahnya.  

Kewajiban yang tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah atau Daerah 

Bagian/Anak Bagian dapat diserahkan dengan undang-undang Pemerintah Negara 

Indonesia Timur atau Peraturan Dewan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah atau kepada Dewan Pemerintah di bawahnya untuk dijalankan  (Pasal 19). 

Berdasarkan pengaturan tersebut, undang-undang ini menentukan  beberapa 

kewenangan DPRD sebagai berikut: 

1. DPRD memilih Dewan Pemerintah berdasarkan perwakilan berimbang (Pasal 13). 

2. DPRD mengajukan calon Kepala Daerah paling sedikit  dua orang dan paling 

banyak empat orang untuk diangkat oleh Presiden Negara Indonesia Timur (Pasal 

17 Ayat (1). 

3. DPRD mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya (Pasal 18). 

4. DPRD menjalankan peraturan yang ditugaskan oleh instansi atasan (Pasal 19). 

5. DPRD dengan Peraturan Daerah dapat menunjuk badan-badan pemerintahan, 

apabila Pemerintah Daerah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 (Pasal 20 Ayat (2). 
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6. DPRD membuat pedoman untuk Dewan Pemerintah guna mengatur cara 

menjalankan kekuasaan dan kewajiban, atas pengesahan terlebih dahulu oleh 

Pemerintah Negara Indonesia Timur (Pasal 21). 

7. DPRD dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya di hadapan 

Pemerintahan atasnya (Pasal 22). 

8. DPRD beberapa daerah dapat bersama-sama mengatur kepentingan bersama 

(Pasal 23). 

9. DPRD untuk kepentingan daerah membuat Peraturan Daerah (Pasal 24). 

10. DPRD menetapkan hukuman kurungan dan menetapkan denda. Perda yang 

memuat peraturan pidana, harus disahkan terlebih dahulu oleh Pemerintah NIT 

bagi Daerah dan Bagi Daerah Bagian/Anak Bagian oleh Dewan Pemerintah 

Daerah yanga bersangkutan  (Pasal 25). 

11. DPRD menetapkan anggaran pendapatan belanja, serta perhitungan 

anggaran pendapatan dan belanja, termasuk perubahannya, serta  peraturan 

tentang pemungutan pajak daerah dan hak mengadakan pinjaman uang, setelah 

disahkan oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur bagi Daerah, dan Dewan 

Pemerintah Daerah jika mengenai Daerah-Daerah Bagian/Anak Bagian (Pasal 27 

dan Pasal 28).  

 

2.2. Lembaga  Eksekutif Daerah   

 

Apabila dicermati ketentuan Pasal 2 Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950, maka 

yang tergolong lembaga eksekutif daerah terdapat 2 (dua) lembaga, yaitu Dewan 

Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah. Kepala daerah dalam konteks ini menjabat sebagai 

Ketua dan anggota Dewan Pemerintah99 dari daerahnya masing-masing.   

 

2.2.1. Dewan Pemerintah Daerah 

Selain mengatur tentang DPRD, Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950 juga 

mengatur tentang Dewan Pemerintah Daerah dan Daerah Bagian/Anak Bagian yang 

bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari, yang secara bersama-sama atau masing-

masing bertanggung jawab kepada DPRD yang bersangkutan dan diwajibkan  memberikan 

keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. Dalam  Penjelasan undang-undang ini 

disebutkan untuk memperoleh ahli dalam Dewan Pemerintah Daerah, maka dimungkinkan 

mengangkat ahli diluar anggota DPRD. 

Berkenaan dengan  kewenangan Dewan Pemerintah Daerah ini tidak disebutkan 

secara eksplisit, akan tetapi hanya diatur mengenai kewajiban Dewan Pemerintah Daerah, 

sebagaimana Penjelasan Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950 huruf E. Kewajiban 

Dewan Pemerintah Daerah,  sebagai berikut  : 

1. Dewan Pemerintah Daerah menjalankan pekerjaan sehari-hari yang bersama-

sama atau masing-masing bertanggungjawab terhadap DPRD. Dewan 

Pemerintah Daerah harus  memberi segala keterangan  yang  diminta oleh 

DPRD (hak bertanya). 

2. Badan Pemerintah Daerah dapat  diserahkan tugas medebewind. 

                                                             
99  Pada Bagian III Undang-Undang NIT  No. 44 Tahun 1950 menyebut istilah Dewan Pemerintah, 

tetapi dalam Penjelasan huruf D menggunakan istilah Dewan Pemerintah Daerah, sehingga 
Penulis  untuk keseragaman dengan pemakaian  istilah DPRD menggunakan istilah Dewan 
Pemerintah Daerah. 
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3. Melaksanakan segala peraturan-peraturan dan putusan-putusan DPRD. 

4. Dewan Pemerintah Daerah berhak memajukan rencana-rencana  peraturan dan 

putusan serta mempersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja 

maupun perhitungan  anggaran pendapatan belanja termasuk perubahan-

perubahan di dalamnya. 

 

2.2.2. Kepala Daerah 

Selain Dewan Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif 

oleh undang-undang ini dibentuk Kepala Daerah yang juga menjadi Ketua Dewan 

Pemerintah Daerah. Dalam hubungan ini, selaku  Kepala Daerah menjalankan tugas untuk 

dan atas nama  Pemerintah Pusat, sehingga bertanggungjawab langsung kepada 

Pemerintah Pusat. 

Memperhatikan kedudukan sebagai alat Pemerintah Pusat, maka Kepala Daerah 

diangkat oleh Pemerintah Pusat (Presiden Negara Indonesia Timur) dari sedikit-dikitnya dua 

orang dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Sedangkan Kepala Daerah Bagian/Anak Bagian diangkat oleh Dewan 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan dari sedikit-dikitnya dua  orang dan sebanyak-

banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Bagian/Anak Bagian.  

Dasar pemikiran ini oleh Penjelasan Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950 

dimaksudkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah yang 

juga diketuai oleh Kepala Daerah ex officio tidak dapat mempengaruhi Kepala Daerah. 

Konsekuensinya pemberhentian Kepala Daerah juga adalah merupakan kewenangan 

Pemerintah Pusat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. 

Berdasarkan kedudukan yang demikian, maka Kepala Daerah berwenang 

mengawasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, serta  

berhak menahan dijalankannya putusan-putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Dewan Pemerintah yang bersangkutan apabila putusan tersebut bertentangan dengan 

kepentingan umum, undang-undang atau peraturan pemerintahan yang lebih tinggi (Pasal 

30). Selain kewenangan tersebut, tentunya sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah, 

Kepala Daerah juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada 

Dewan Pemerintah Daerah.  

Meskipun undang-undang ini lahir pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949, akan 

tetapi dilihat dari latar belakang historis maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang 

NIT No. 44 Tahun 1950 yang demikian, maka secara substansi undang-undang ini secara 

keseluruhan sama dengan Undang-Undang  No. 22 Tahun 1948, kecuali dalam beberapa 

hal sebagai berikut : 

1. Susunan dan penamaan daerah. Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950 

memungkinkan susunan daerah  terdiri atas 2 (dua) atau 3 (tiga) tingkatan 

dengan nama-nama: Daerah, Daerah Bagian, dan Daerah Anak Bagian ; 

2. Sebutan resmi untuk DPD adalah Dewan Pemerintah  dan keanggotannya (demi 

mendapat ahli-ahli) diambil dari bukan Ketua dan Wakil Ketua DPRD atas dasar 

perwakilan berimbang. 

3. Jumlah anggota DPRD tidak semata-mata berdasarkan jumlah penduduk 

sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, juga 

mempertimbangkan luasnya otonomi, kekuatan keuangan dan suasana politik. 
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Masa jabatan anggota DPRD  adalah 3 tahun, sedangkan Undang-Undang No. 

22 Tahun 1948 menyebutkan masa jabatan DPRD adalah 5 tahun. 

4. Penolakan pengesahan terhadap putusan DPRD Bagian dan Anak Bagian, 

keberatan dapat diajukan kepada Pemerintah NIT, untuk Daerah diajukan 

kepada Pemerintah Agung, sedangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 

1948 diajukan kepada DPD setingkat lebih atas dari DPD yang menolak. 

5. Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950 tidak mengatur tentang Sekretaris 

Daerah dan Pegawai Daerah, siapa mewakili daerahnya di dalam dan di luar 

pengadilan, pajak, dan sumber keuangan Daerah, sedangkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja hanya diulas sekilas dalam Penjelasan.100 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, berarti kekuasaan legislatif dalam 

Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950 tidak terdapat pergeseran yang signifikan dengan 

undang-undang sebelumnya (Undang-Undang No. 22 Tahun 1948) melainkan mempunyai 

substansi yang sama. 

Oleh karena itu, politik hukum pemerintahan daerah menurut Undang-Undang NIT 

No. 44 Tahun 1950 juga berhasrat meniadakan kecenderungan sentralisasi dengan 

menekankan pada desentralisasi, sehingga konsekuensinya dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah terdapat penguatan terhadap DPRD. 

 

D. Pengaturan DPRD dan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 

 

1. Tinjauan Umum 

Perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia ternyata telah mengalami berbagai 

perkembangan, termasuk pergantian Konstitusi RIS 1949 yang bersifat federal kepada 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang menganut prinsip negara 

kesatuan, karena sebenarnya sejak awal kemerdekaan Pemerintah dan Rakyat Indonesia 

sudah sepakat untuk memilih bentuk Negara Kesatuan. 

Mengenai prinsip Negara Kesatuan ini dapat diperhatikan dalam pengaturan UUDS 

1950 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan adanya otonomi luas yang diberikan 

kepada masing-masing daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 131 Ayat (1), Ayat (2) dan 

Ayat (3). Khusus mengenai Daerah-daerah yang oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai 

“Zelfbesturende landschapen” atau Daerah yang memiliki susunan pemerintahan asli atau 

Daerah Istimewa, diatur dalam Pasal 132 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), serta Pasal 133, 

yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 131 

(1) Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil yang berhak 

mengurus rumah tangganya sendiri (otonom), dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan 

mengingati dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem 

pemerintahan negara. 

(2) Kepada daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri. 

                                                             
100  Andi Pangerang,  op.cit., hlm. 241. Perhatikan juga Juanda, op.cit., hlm. 158. 
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(3) Dengan undang-undang dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada 

daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya. 

 

Pasal 132 

(1) Kedudukan daerah-daerah Swapraja diatur dengan undang-undang, dengan 

ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus diingat pula 

ketentuan dalam Pasal 131, dasar daerah permusyawaratan dan perwakilan dalam 

sistem pemerintahan negara. 

(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 menuntut 

penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah. 

(3) Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan yang dimaksud dalam 

ayat (l) dan tentang menjalankannya diadili oleh badan pengadilan yang dimaksud  

dalam Pasal 108. 

 

Pasal 133 

Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, maka 

peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa penjabat-

penjabat daerah bagian dahulu yang tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan 

pejabat-pejabat yang demikian pada Republik Indonesia. 

 

Sehubungan dengan pergantian konstitusi tersebut, membawa konsekuensi  

perlunya peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah disesuaikan dengan 

UUDS 1950, karena terdapat berbagai perbedaan prinsip otonomi yang diamanatkan dalam 

UUDS 1950 yang tidak diatur dalam UUD 1945 maupun Konstitusi RIS 1949. 

Untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan UUDS 1950, pada tanggal 17 Januari 

1957 disahkan  Undang-Undang No. 1 Tahun 1957  tentang Pokok-pokok Pemerintahan 

Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 dan peraturan 

perundangan lainnya yang mengatur pemerintahan daerah otonom, yang mulai berlaku 

sejak tanggal 18 Januari 1957 sebagaimana diatur dalam Pasal   76 Ayat (2) yang 

menyebutkan “undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan”. 

Dalam konsideran undang-undang ini secara jelas disebutkan bertujuan untuk 

memperbaharui peraturan perundang-undangan sebelumnya: 

a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan, maka undang-undang 

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang berhak mengurus rumah tangga 

sendiri, perlu diperbaharui sesuai dengan bentuk Negara Kesatuan; 

b. bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu undang-undang yang 

berlaku untuk seluruh Indonesia. 

 

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 ini, maka Undang-Undang No. 

22 Tahun 1948, Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950 dan peraturan perundang-

undangan lainnya mengenai pemerintahan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya 

sendiri dicabut. 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, wilayah Indonesia dibagi dalam 

daerah besar dan kecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang 
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terdiri dari sebanyak-banyaknya  3 (tiga) tingkatan, yang derajatnya dari atas ke bawah 

adalah: 

a. Daerah Tingkat I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya. 

b. Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja, dan 

c. Daerah Tingkat III.  

 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 memuat 2 (dua) hal pokok sebagai inti 

desentralisasi menurut UUDS 1950, yaitu : Pertama, di daerah-daerah (besar dan kecil) 

hanya akan ada satu bentuk susunan pemerintahan, yaitu yang berhak mengatur dan 

mengurus rumah tangga daerah sendiri (daerah otonom). Kedua, kepada  daerah-daerah 

akan diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. 

Secara umum, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 terdapat beberapa aspek 

yang dominan:101  

(1) Undang-undang ini jauh lebih lengkap dan dapat dikatakan menyempurnakan 

undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1948; 

(2) Sistem otonomi yang dijalankan adalah sistem otonomi riil, yang disesuaikan 

dengan kebutuhan, kondisi, dan keadaan yang nyata dari masyarakat setempat 

maupun Pemerintah Pusat; 

(3) Pemerintahan Daerah diselenggarakan secara kolegial antara Dewan 

Pemerintah Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 

(4) Kepala Daerah bukan merupakan organ yang tersendiri, akan tetapi merupakan 

bagian dari DPD. Kepala Daerah adalah Ketua DPD; 

(5) Sistem otonomi yang dijalankan adalah otonomi yang bertingkat dengan 

hubungan hirarkis secara politik antara Daerah yang lebih tinggi dengan Daerah 

yang lebih rendah. 

 

Undang-undang ini merupakan implementasi dari Pasal 131 UUDS 1950 yang 

mengamanatkan pemberian otonomi yang seluas-luasnya pada daerah dalam 

penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Apabila Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 

pemberian otonomi didasarkan pada ajaran rumah tangga materil dalam arti terdapat 

pembagian secara rinci tugas, wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan 

daerah, maka dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 digunakan sistem rumah tangga riil 

(nyata), yaitu suatu sistem penyelenggaraan desentralisasi yang berdasarkan faktor-faktor 

nyata sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah-daerah, yang 

menuntut adanya kejelasan dari fungsi-fungsi Pemerintah Pusat di daerah, dan selebihnya 

menjadi fungsi pemerintah daerah. 

Dianutnya sistem rumah tangga nyata dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:102 

1. Sebagai perbaikan terhadap sistem rumah tangga yang pernah dipergunakan 

oleh undang-undang yang lalu; 

2. Sistem rumah tangga nyata memberikan peluang pelaksanaan otonomi luas 

untuk negara Indonesia yang majemuk, karena isi otonomi daerah didasarkan 

pada kenyataan yang ada; 

                                                             
101  H.R. Syaukani, dkk., op.cit., hlm. 87. 
102  Bagir Manan, Hubungan Antara …. , op.cit., hlm. 145-146. 
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3. Sistem rumah tangga nyata mengandung di dalamnya “kelenturan terkendali”. 

Daerah-daerah dapat mengembangkan otonomi seluas-luasnya dengan tidak 

mengurangi pengendalian baik dalam rangka bimbingan maupun untuk menjaga 

keutuhan negara kesatuan. Unsur ini  penting bagi Indonesia dimana otonomi 

baru tumbuh dan dibentuk. Daerah-daerah diberi berbagai urusan pangkal yang 

dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kenyataan. Jadi sistem rumah 

tangga nyata mengandung unsur pendidikan dan dinamika. Keleluasaan 

otonomi daerah tumbuh sesuai dengan kenyatan yang ada pada daerah yang 

bersangkutan. 

 

Menurut The Liang Gie, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 terdapat 

beberapa ketentuan  penting yang berkaitan dengan otonomi daerah:103  

a. Setiap daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangga 

daerahnya (Pasal 31 Ayat (1); 

b. 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 (wettelijk regeling) dari Pemerintah Pusat atau 

daerah yang lebih tinggi tingkatannya (Pasal 38 Ayat (2); 

c. Peraturan dari sesuatu daerah dengan sendirinya tidak berlaku lagi apabila 

pokok-pokok yang telah diaturnya kemudian diatur dalam peraturan 

perundangan yang lebih tinggi tingkatnya (Pasal 38 Ayat (3); 

d. 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); 

e. Setiap saat dengan memperhatikan kesanggupan sesuatu daerah, kekuasaan 

pangkal itu dapat ditambah dengan urusan-urusan lain oleh Pemerintah Pusat 

atau daerah atasan (Pasal 31 Ayat (3) dan (4); 

f. Dalam peraturan pembentukan atau peraturan perundangan lainnya dapat 

ditugaskan kepada sesuatu daerah untuk membantu menjalankan peraturan 

perundangan dari Pemerintah Pusat atau daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Ini 

merupakan penyerahan urusan dalam hak medebewind (Pasal 32 dan Pasal 

33).      

 

 Dengan demikian pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah tidaklah serta 

merta mengandung arti bahwa Daerah akan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

lebih banyak dari Pusat. Otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa rakyat Daerah 

diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka di daerah. 

Pengertian bahwa otonomi seluas-luasnya adalah dalam bentuk kebebasan (bukan dalam 

jumlah urusan rumah tangga) tercermin dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1957 beserta Penjelasannya. Oleh karena itu, kalau jumlah kepentingannya 

sedikit, tentu Daerah akan mengatur dan mengurus sedikit atau sebaliknya. Jadi pengertian 

luas itu bukanlah terutama mengacu pada perbandingan jumlah.104 

 

2. Struktur Pemerintahan Daerah 

                                                             
103  The Liang Gie II, op.cit., hlm. 121-122. 
104  Bagir Manan, Hubungan Antara  …, op.cit., hlm. 141-142. 
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 Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 ini, Pemerintah Daerah terdiri atas 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah (Pasal 5). Anggota-

anggota DPD dipilih oleh dan dari anggota DPRD atas perwakilan berimbang (Pasal 19 Ayat 

(1).  Selain itu, Kepala Daerah karena jabatannya bertindak selaku Ketua dan anggota DPD, 

sehingga bukan merupakan organ tersendiri. (Pasal 6 Ayat (1). Kewenangan akhir dari 

Pemerintah Daerah ada di tangan DPRD. DPRD mengatur segala urusan rumah tangga 

daerahnya, DPRD membuat kebijakan-kebijakan dan DPD menjalankannya (Pasal 31 Ayat 

(1) dan Pasal 44). DPD dalam menjalankan mekanisme pemerintahan sehari-hari secara 

kolegial bertanggung jawab kepada DPRD dan wajib memberi keterangan-keterangan yang 

diminta oleh DPRD (Pasal 48). Kepala Daerah dan DPD adalah aparat pelaksana dari 

DPRD dan tidak bertanggung jawab  kepada Pemerintah Pusat, melainkan dapat dipecat 

baik secara individual maupun kolektif oleh DPRD. Kepala Daerah dapat dipilih oleh DPRD 

dan sebelum diangkat harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Pemerintah.105  

 Berdasarkan ketentuan ini, Undang-Undang No.1 Tahun 1957 bermaksud 

menegaskan bahwa DPD sebagai badan yang sehari-hari mengatur dan mengurus rumah 

tangga daerah  bertanggung jawab kepada DPRD sebagai Badan Pemerintah Daerah 

tertinggi. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (1) tidak boleh diartikan DPRD 

sebagai satu-satunya badan yang mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. 

Ketentuan ini harus diartikan bahwa DPRD merupakan Badan Pemerintah Daerah yang 

memikul tanggung jawab tertinggi (utama) dalam mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerah, yang menunjukkan asas kerakyatan dalam pemerintahan daerah.106 

 Di bawah Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, Kepala Daerah tidak menjabat tugas 

yang bersifat dualistis, yaitu sebagai alat pusat dan sebagai alat daerah. Dapat disebutkan 

pula bahwa dengan undang-undang ini pemerintahan daerah telah benar-benar demokratis 

dengan pengertian bahwa DPRD dipilih oleh rakyat, DPD dipilih oleh DPRD dan Kepala 

Daerah dipilih oleh DPRD, DPRD mengangkat Sekretaris Daerah, dan DPD bertanggung 

jawab kepada DPRD, walau dalam kebijakan-kebijakan daerah yang dituangkan melalui 

peraturan daerah masih dimungkinkan dilakukan pengawasan preventif dan represif dari 

Pemerintah Pusat.107  

Memperhatikan  pengaturan tersebut, berarti DPRD dan DPD merupakan alat perlengkapan 

Daerah, yang menurut undang-undang ini berkewajiban mengurus segala urusan rumah 

tangga sendiri dan dapat pula diserahi tugas untuk memberikan bantuan dalam 

menjalankan peraturan-peraturan oleh instansi yang lebih tinggi.  

Dalam hubungan ini, M. Solly Lubis mengemukakan tentang keberadaan DPRD ini 

sebagai berikut : 

Di masa berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 ini, berkembang anggapan 

bahwa sistem pemerintahan di daerah yang sedang berjalan benar-benar 

demokratis, dengan pengertian bahwa DPRD dipilih oleh rakyat, DPD dipilih oleh 

DPRD, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, DPRD mengangkat Sekretaris Daerah, 

DPD bertanggung jawab kepada DPRD.108 

 

Memperhatikan kedudukan DPRD sebagai pemegang kekuasan tertinggi (utama) 

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, maka telah membawa konsekuensi adanya 

                                                             
105  Tyahya Supriatna, op.cit., hlm. 51. 
106  Bagir Manan, Hubungan Antara …., op.cit., hlm. 142. 
107  Faisal Akbar Nasution, op.cit, hlm. 86. 
108  M. Solly Lubis, Serba-Serbi Politik dan Hukum, (Bandung: CV Mandar Maju, 1989), hlm. 159-160. 
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pengaturan yang luas terhadap DPRD,  baik yang mengatur persyaratan calon anggota 

DPRD, larangan rangkap jabatan bagi anggota DPRD maupun larangan lainnya, ketentuan 

tentang persidangan maupun kewenangan DPRD. 

 

2.1. Lembaga Legislatif Daerah 

 

Sejalan dengan kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

maka kepada DPRD diberikan kewenangan yang cukup luas, sebagai berikut:109 

1. Memilih ketua dan wakil ketua DPRD  sendiri (Pasal 6 Ayat (2); 

2. Memberikan pengecualian terhadap larangan melakukan usaha/ pekerjaan yang 

dilarang bagi anggota DPRD (Pasal 10 Ayat (2); 

3. Memberhentikan anggota yang melanggar larangan melakukan usaha/pekerjaan 

yang ditetapkan bagi anggota DPRD (Pasal 10 Ayat (3); 

4. Membuat peraturan tentang uang sidang, uang jalan dan uang penginapan 

anggota DPRD (Pasal 12 Ayat (1); 

5. Membuat peraturan tentang uang kehormatan Ketua/Wakil Ketua DPRD (Pasal 

12 Ayat (2); 

6. Bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan (Pasal 14 Ayat (2); 

7. Mengadakan rapat tertutup dan dapat membebaskan kewajiban merahasiakan 

segala pembicaraan yang dilangsungkan dalam rapat tertutup (Pasal 14 Ayat (4) 

dan Pasal 15 Ayat (2); 

8. Membuat peraturan tata tertib  DPRD (Pasal 16); 

9. Memilih anggota DPD (Pasal 19 Ayat (1); 

10. Memberhentikan anggota DPRD karena melanggar larangan melakukan 

usaha/pekerjaan yang ditetapkan bagi anggota itu atau karena sesuatu alasan 

lain (Pasal 20 Ayat (1); 

11. Membuat pedoman tata cara menjalankan kekuasaan dan kewajiban DPD 

(Pasal 21 Ayat (1); 

12. Mengesahkan peraturan tata tertib rapat DPD (Pasal 21 Ayat (3); 

13. Membuat peraturan tentang uang kehormatan, uang jalan dan uang penginapan 

anggota DPD Pasal 22 Ayat (1); 

14. Memilih kepala daerah (Pasal 24 Ayat (1). Selama hal ini belum memungkinkan, 

sehingga kepala daerah perlu diangkat oleh pusat, maka DPRD mengajukan 

calon sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang 

kepada pemerintah pusat (Pasal 74 Ayat (4); 

15. Memberhentikan kepala daerah dan DPD (Pasal 24 Ayat (6); 

16. Mencalonkan kepala daerah/wakil kepala daerah istimewa kepada pusat (Pasal 

25 Ayat (1) dan (2); 

17. Membuat peraturan tentang gaji, uang jalan, uang penginapan, dan penghasilan 

lainnya bagi kepala daerah (Pasal 28 Ayat (1); 

18. Mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya (Pasal 31 Ayat (1); 

19. Menyerahkan urusan rumah tangga daerahnya kepada daerah-daerah 

bawahannya dengan peraturan daerah (Pasal 31 Ayat (4); 
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20. Melaksanakan tugas pembantuan menjalankan peraturan perundangan dari 

pusat atau daerah tingkatan lebih tinggi yang ditugaskan kepadanya (Pasal 32- 

Pasal 34); 

21. Menugaskan kepada daerah bawahan dengan peraturan daerah untuk 

menjalankan peraturan daerahnya (Pasal 33); 

22. Membela kepentingan daerah dan penduduknya dihadapan pemerintah, DPR 

atau pemerintah daerah dan/atau DPRD di atasnya (Pasal 35); 

23. Membuat Peraturan Daerah untuk kepentingan daerah dan melaksanakan 

otonomi/medebewind  (Pasal 36 Ayat (1); 

24. Menetapkan dalam Peraturan Daerah ancaman pidana kurungan selama-

lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,00,- bagi 

pelanggaran terhadap peraturan (Pasal 39); 

25. Menunjuk pegawai daerah yang diberi tugas pengusutan terhadap pelanggaran 

Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD melalui Peraturan Daerah (Pasal 40); 

26. Membebankan kepada pelanggar keputusannya biaya yang dikeluarkan untuk 

bantuan yang diberikan oleh alat kekuasaan lain bagi pelaksanaan keputusan itu 

(Pasal 41); 

27. Bekerja sama dengan daerah lain untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

bersama (Pasal 42 Ayat (1); 

28. Membentuk panitia-panitia dari anggota DPRD untuk melancarkan pelaksanaan 

tugasnya (Pasal 43); 

29. Menunjuk instansi-instansi yang akan menjalankan hal-hal yang telah dilalaikan 

pelaksanaan pembantuannya oleh daerah-daerah bawahan dalam Peraturan 

Daerah (Pasal 50 ayat (3); 

30. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris daerah (Pasal 52 Ayat (1); 

31. Membuat Peraturan Daerah  tentang pengangkatan, pemberhentian, 

pemberhentian sementara, gaji, pensiun, uang tunggu, dan hal-hal lain 

mengenai kedudukan hukum pegawai daerah (Pasal 54 Ayat (1); 

32. Mengajukan permintaan kepada pusat agar dipekerjakan pegawai-pegawai 

pusat untuk melakukan urusan-urusan tertentu bagi kepentingan daerahnya 

(Pasal 55 Ayat (1); 

33. Mengadakan pajak Daerah dan retribusi Daerah (Pasal 56 Ayat (1); 

34. Mendirikan perusahaan Daerah (Pasal 59 Ayat (1); 

35. Memegang semua kekuasaan mengenai pengelolaan umum keuangan Daerah 

(Pasal 60 Ayat (1); 

36. Menetapkan anggaran keuangan daerah, termasuk perubahannya (Pasal 61 

Ayat (2); 

37. Mengajukan keberatan kepada instansi yang setingkat lebih atas daripada 

instansi yang menolak mengesahkan keputusannya (Pasal 63 Ayat (4); 

38. Memberikan keterangan yang diminta oleh instansi pengawas (Pasal 68); 

39. Menyelidiki dan memeriksa pekerjaan mengurus rumah tangga atau tugas 

pembantuan yang dilakukan oleh daerah-daerah bawahan (Pasal 71 Ayat (2); 

 

Selain kewenangan pengaturan yang demikian, Undang-Undang ini juga telah 

mengatur larangan rangkap jabatan bagi anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 yang meliputi rangkap jabatan sebagai: a) Presiden dan 

Wakil Presiden, b) Perdana Menteri dan Menteri, c) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas 
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Keuangan, d) Anggota Dewan Pemerintah Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah  yang tingkatannya lebih atas atau lebih rendah, serta e) Kepala Dinas Daerah, 

Sekretaris Daerah dan pegawai yang bertanggung jawab tentangb keuangan kepada 

Daerah yang bersangkutan. 

Demikian juga halnya dengan pengaturan larangan bagi anggota DPRD guna 

menjaga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan atau confict of intrest selaku pejabat 

publik di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 

1957: 

a. menjadi advokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah 

itu tersangkut; 

b. ikut serta dalam pemungutan suara mengenai penetapan atau pengesahan dari 

perhitungan yang dibuat oleh suatu badan dalam mana ia duduk sebagai  

anggota pengurusnya, kecuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran  

keuangan Daerah yang bersangkutan; 

c. langsung atau tidak langsung turut serta dalam ataupun menjadi penanggung 

untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau 

berlaku sebagai rekanan (leverancier), guna kepentingan Daerah; 

d. melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang mendatangkan keuntungan baginya 

atau merugikan bagi Daerah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan 

Daerah yang bersangkutan. 

 

Pengatuan yang demikian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD sebagai 

lembaga legislatif daerah cukup luas dalam rangka mengimplementasikan kedudukannya 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

bahkan cenderung ultra demokratis, sehingga  dapat menimbulkan penyalahgunaan 

kekuasaan yang didasarkan pada pertimbangan politis dan subjektif melalui mosi tidak 

percaya yang justru menimbulkan hambatan terhadap kelancaran jalannya roda 

pemerintahan.110 

 

2.2. Lembaga Eksekutif Daerah  

Sebagaimana diperhatikan pengaturan dalam undang-undang ini, maka yang 

digolongkan sebagai lembaga eksekutif daerah adalah Dewan Pemerintah Daerah dan 

Kepala Daerah. 

 

2.2.1. Dewan Pemerintah Daerah 

Dalam konteks Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, DPD berfungsi menjalankan 

pemerintahan sehari-hari sebagai badan eksekutif berdasarkan keputusan-keputusan 

DPRD, yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang merupakan Ketua dan sekaligus Anggota 

DPD karena jabatannya (Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 44). Oleh karena itu  sebagai pimpinan 

sehari-hari dalam penyelenggaraan pemerintahan DPD harus bertanggung jawab kepada 

DPRD selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Daerah. Anggota DPD ini dipilih oleh dan 

dari anggota DPRD atas perwakilan berimbang. Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak boleh 

menjadi anggota DPD (Pasal 19). Dengan cara yang demikian, Kepala Daerah menjadi alat 
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Daerah yang murni, artinya dalam menjalankan pemerintahan di daerah selalu bertindak 

kolegial, yaitu bersama-sama dengan anggota DPD lainnya.111 

Dewan Pemerintah Daerah dapat juga diserahi tugas untuk menetapkan peraturan-

peraturan penyelenggaraan dari Peraturan Daerah. Dengan ketentuan ini, maka Dewan 

Pemerintah Daerah dapat diberi kekuasaan legislatif, meskipun hanya terbatas pada 

pembuatan peraturan penyelenggaraan dari peraturan daerah saja. Maksud dari ketentuan 

ini ialah agar supaya penyelenggaraan pemerintah daerah dapat lebih cepat dan efisien 

diadakan dan tidak perlu segala sesuatu  itu diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Pasal 45 beserta Penjelasan). 

Oleh sebab itu, DPD sebagai pelaksana sehari-hari pemerintah daerah yang 

merupakan badan eksekutif diserahi berbagai kewenangan dalam Undang-Undang No. 1 

Tahun 1957, yaitu : 

1. Memilih Wakil Ketua diantara anggota-anggota DPD (Pasal 6 Ayat (3); 

2. Dapat memberhentikan sementara anggota DPRD yang melanggar larangan 

melakukan usaha/pekerjaan yang ditetapkan bagi anggota DPRD (Pasal 10 Ayat 

(3); 

3. Memutuskan permintaan banding bagi anggota DPRD setingkat lebih rendah 

yang telah diberhentikan atau yang diberhentikan sementara karena melanggar 

larangan melakukan usaha/pekerjaan yang ditetapkan bagi anggota DPRD 

tersebut (Pasal 10 Ayat (4); 

4. Mengusulkan penggantian keanggotaan dari anggota DPRD yang minta 

berhenti, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD, melanggar 

larangan jabatan rangkap atau melanggar peraturan perundang-undangan pusat 

(Pasal 11 Ayat (2); 

5. Memutuskan usul pengguguran keanggotaan DPRD yang diajukan oleh DPD 

setingkat di bawahnya (Pasal 11 Ayat (2); 

6. Memutuskan permintaan banding dari anggota DPRD yang keanggotaannya 

telah digugurkan oleh DPD setingkat di bawahnya (Pasal 11 Ayat (3); 

7. Meminta kepada Ketua DPRD agar diadakan rapat DPRD (Pasal 14 Ayat (1); 

8. Membuat peraturan tata tertib rapat DPD (Pasal 21 Ayat (3); 

9. Menjalankan tugas medebewind yang ditugaskan kepadanya (Pasal 32-34); 

10. Menjalankan keputusan DPRD (Pasal 44 Ayat (1); 

11. Menjalankan pimpinan sehari-hari pemerintahan daerah (Pasal 44 Ayat (2); 

12. Menetapkan peraturan penyelenggaraan dari peraturan daerah yang ditugaskan 

kepada DPD (Pasal 45); 

13. Menyiapkan segala sesuatu yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh 

DPRD (Pasal 47); 

14. Bertanggung jawab kepada DPRD dan memberikan keterangan-keterangan 

yang diminta oleh DPRD  (Pasal 48); 

15. Mewakili daerahnya di muka dan di luar pengadilan, termasuk menunjuk kuasa 

untuk mewakilinya (Pasal 49); 

16. Memegang pimpinan atas semua pegawai daerah dan pegawai negara/daerah 

lain yang diperbantukan (Pasal 51); 

17. Mengusulkan pengangkatan/pemberhentian sekretaris daerah kepada DPRD 

(Pasal 52 Ayat (1); 
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18. Menunjuk pegawai lain untuk mewakili sekretaris daerah yang berhalangan 

(Pasal 52 Ayat (3); 

19. Memutuskan permintaan banding dari DPRD yang keputusannya tidak dapat 

disahkan oleh DPD setingkat dibawahnya (Pasal 63 Ayat (4); 

20. Mempertangguhkan atau membatalkan keputusan pemerintah daerah setingkat 

di bawahnya (Pasal 64); 

21. Memberikan keterangan yang diminta oleh instansi pengawas atau pusat (Pasal 

68); 

22. Memutuskan perselisihan antara daerah-daerah bawahannya mengenai 

pemerintahan/tata usaha dan perubahan/pencabutan keputusan bersama (Pasal 

70 Ayat (1) dan Pasal 42 Ayat (3); 

23. Mengumumkan keputusan tentang pembatalan atau penyelesaian perselisihan 

mengenai pemerintahan daerah (Pasal 72). 

 

Berkenaan dengan berbagai kewenangan yang melekat pada DPD, salah satu 

kewenangan yang sangat mendasar menurut Juanda adalah diberikan kewenangan kepada 

DPD untuk mengusulkan pemberhentian sementara bagi para anggota DPRD  yang 

melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3). Ketentuan tersebut secara tidak langsung 

mendeskripsikan bahwa meskipun undang-undang ini dapat dikatakan sebagai undang-

undang yang cukup demokratis dengan meletakkan beberapa kewenangan yang cukup kuat 

kepada DPRD, di sisi lain DPD (Kepala Daerah) diberikan fungsi kontrol yang seakan-akan 

meniadakan prinsip demokrasi tersebut.112  

Meski demikian, sebenarnya bila dicermati ketentuan undang-undang ini DPD tidak 

dapat bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan kewenangan pemberhentian 

sementara anggota DPRD dimaksud, karena selain anggota DPRD yang diberhentikan 

sementara tersebut harus diberi kesempatan untuk mempertahankan diri baik secara lisan 

maupun tulisan, juga oleh undang-undang anggota yang bersangkutan dapat mengajukan 

keberatan atas pemberhentian dan pemberhentian sementara kepada DPD setingkat lebih 

tinggi atau bagi anggota DPRD Tingkat I kepada Presiden dalam tenggang waktu 1 (satu) 

bulan sesudah menerima keputusan pemberhentian, sehingga masih dapat dikontrol melalui 

mekanisme checks and balances system. 

 

2.2.2. Kepala Daerah 

 Kepala Daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 karena jabatannya 

adalah ketua dan anggota DPD dan bersama DPD bertanggung jawab kepada DPRD. 

Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 bersifat 

sementara, di masa depan Kepala Daerah itu haruslah dipilih langsung oleh rakyat dari 

daerah yang bersangkutan, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum yang 

menyatakan : “Kepala daerah itu haruslah seorang yang dekat kepada dan dikenal oleh 

masyarakat daerah yang bersangkutan itu, dan karena itu kepala daerah haruslah seorang 

yang mendapat kepercayaan dari rakyat tersebut dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan 

rakyat itu”. 

 Mengenai masa jabatan dari Kepala Daerah itu seyogianya disesuaikan dengan 

masa pemilihan DPRD yang bersangkutan, sehingga Kepala Daerah itu berdiri dan jatuh  

bersama-sama dengan anggota DPRD. Dalam hal seorang anggota DPRD diputus menjadi 
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Kepala Daerah, maka segala ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD itu juga berlaku 

baginya (Pasal 24 Ayat (5) sub d). Berhubung dengan itu, maka apabila Kepala Daerah 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk tiap-tiap anggota DPRD, maka Kepala 

Daerah dapat diberhentikan oleh DPRD dari keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, yang dapat berakibat juga 

pada berakhirnya kedudukan sebagai Kepala Daerah. 

Selaku ketua merangkap anggota DPD, Kepala Daerah menjalankan tugas dan 

kewajibannya bersama-sama dengan anggota-anggota DPD lainnya, bertanggung jawab 

secara kolegial terhadap DPRD tentang penyelenggaraan tugasnya. Dengan pengaturan 

tersebut, maka apabila DPD dijatuhkan oleh DPRD, maka Kepala Daerah yang 

bersangkutan turut serta pula jatuh, dan kembali kepada kedudukannya semula.113 

Disini dapat diperhatikan, bahwa sungguhpun Kepala Daerah dipilih tersendiri lain 

dari anggota DPD, akan tetapi Kepala Daerah itu dapat dikatakan secara individual 

tidak mempunyai kewenangan tersendiri, dengan adanya ketentuan bahwa DPD itu 

harus selalu bertindak kolegial, biarpun dalam praktek sehari-hari masih terlihat 

Kepala Daerah dan anggota DPD mengadakan pembidangan tugas dan dalam 

bidang tugas masing-masing kebanyakan bertindak individual, akan tetapi DPD 

termasuk Kepala Daerah  semata-mata bertindak kolegial.114 

 

Sebagai unsur DPD, jabatan Kepala Daerah tidak lagi mengandung unsur sebagai 

alat pemerintah pusat, melainkan sebagai alat pemerintah daerah, sebagaimana disebutkan 

dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1957: “Dengan kedudukan Kepala 

Daerah seperti diuraikan di atas, ia tidak mungkin lagi dapat dirasakan sebagai suatu 

dwarskijker atau sebagai boneka, melainkan sekarang tegaslah kedudukannya itu sebagai 

alat Daerah, yang tugas dan kewajibannya  itu sesuai dengan tanggung jawab yang 

sewajarnya”. 

Meskipun demikian, sebagaimana pengaturan terhadap Kepala Daerah dalam 

undang-undang ini, dalam beberapa hal Kepala Daerah masih mempunyai kewenangan 

secara individual, yaitu:115 

a. Menjadi ketua merangkap anggota DPD. 

b. Mengundangkan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah. 

c. Menandatangani keputusan DPD. 

d. Menjalankan untuk sementara tugas kewajiban pemerintah daerah apabila DPD 

lalai mengurus rumah tangganya sampai ditentukan lain. 

 

Mengenai kedudukan Kepala Daerah ini, RDH Koesoemahatmadja mengemukakan: 

 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 kedudukan Kepala Daerah lemah, karena 

menurut Pasal 5 Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD dan DPD. Kepala Daerah 

sebagai Ketua dan anggota DPD menjalankan tugas dan kewajiban itu bersama-

sama dengan anggota DPD lainnya dan bertanggung jawab secara “collegial” 

kepada DPRD. Berhubungan dengan itu, apabila DPD ditumbangkan oleh DPRD, 

maka Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD itu (bersifat sementara, Pasal 24, 

                                                             
113  M. Soly Lubis,  Perkembangan Garis Politik …, op.cit., hlm. 150. 
114  Amrah Muslimin, op.cit., hlm. 99. 
115  Ibid., hlm. 100. Perhatikan juga Juanda, op.cit., hlm.  167. 
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Penulis), turut pula jatuh. Keadaan demikian itu ternyata menimbulkan pemerintah 

daerah yang goyah dan tidak stabil serta sangat menghambat pembangunan.116 

 

Realitas ini menggambarkan kedudukan Kepala Daerah menurut Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1957 lebih lemah dibanding dengan kedudukannya menurut Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1948. Demikian juga dalam hubungannya dengan DPRD, kedudukan Kepala 

Daerah juga sangat lemah dan tergantung pada DPRD. Pasal 24 Ayat (5) huruf d undang-

undang ini menentukan bahwa Kepala Daerah dapat berhenti dari jabatannya karena 

keputusan DPRD yang memberhentikannya sebagai anggota DPD. Selain itu, Undang-

Undang No. 1 Tahun 1957 tidak lagi memberi kekuasaan kepada Kepala Daerah Tingkat II 

untuk mengawasi pelaksanaan tugas DPRD dan DPD, tugas tersebut menurut Pasal 37 

Ayat (3), Pasal 62 dan Pasal 63 diserahkan kepada DPD daerah atasnya. Kepala Daerah 

bukan merupakan organ yang berdiri sendiri terlepas dari DPD, dan tidak diperkenankan 

menjalankan pemerintahan sendiri (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 

1957).117 

Mencermati pengaturan susunan pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pada 

dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tidak merinci secara khusus tugas dan 

wewenang Kepala Daerah, karena ex officio sebagai Ketua dan Anggota DPD, wewenang 

yang diberikan oleh undang-undang ini kepada DPD melekat pada kedudukan Kepala 

Daerah. Dalam hubungan yang demikian, maka politik hukum otonomi daerah pada masa ini 

adalah politik desentralisasi dengan memberikan posisi yang cukup kuat kepada DPRD. 

 

 

 

 

                                                             
116  Andi Mustari Pide, op.cit., hlm. 95. 
117  Ibid, hlm. 99-100. 
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BAB III 
PENGATURAN DPRD DAN KEPALA DAERAH PADA  MASA BERLAKUNYA UUD 1945 

SETELAH DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 
 
A. Pengaturan DPRD dan Kepala Daerah Berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 

Tahun 1959 Tentang Pemerintah Daerah dan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 
1960 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah. 

 
1. Tinjauan Umum 

Penggantian UUDS 1950 kembali kepada UUD 1945 sebagai akibat dikeluarkannya 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa konsekuensi terjadinya penyesuaian kembali susunan 
pemerintahan di daerah dengan susunan menurut UUD 1945, sekaligus juga membawa 
konsekuensi yuridis terhadap keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957. Karena itu, 
secara materil sejak Presiden menetapkan Penpres  No. 6  Tahun 1959 dan Penpres No. 5 
Tahun 1960, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 menjadi tidak berlaku lagi. 

Penpres No. 6 Tahun 1959 dititikberatkan pada kestabilan dan efisiensi 
pemerintahan daerah, dengan memasukkan elemen-elemen baru sebagai berikut: 

a) Pemusatan pimpinan pemerintahan di tangan Kepala Daerah. 
b) Kepala Daerah selaku pimpinan yang diberi kepercayaan dari Presiden. 
c) Menunjang keprribadian bangsa dengan memusatkan pimpinan pada sesepuh 

tersebut, yang cakap, bijaksana, berbudi luhur, berwibawa, dan mempunyai 
pengalaman dalam pemerintahan. 

d) Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH). 
e) DPRD yang diketuai Kepala Daerah, bekerja menurut sistem demokrasi terpimpin 

atas dasar hikmah kebijaksanaan musyawarah mencapai kata sepakat. 
f) Pemerintah yang stabil, berwibawa, mencerminkan hasrat rakyat, revolusioner dan 

gotong royong yang mendapat kepercayaan dari rakyat dan amanat dari pemerintah 
pusat.118 

 
I Gde Pantja Astawa dalam hubungannya dengan Penpres tersebut mengemukakan: 

“Keluarnya kedua Penpres itu, menimbulkan perubahan yang mendasar pada arah politik 
hukum pemerintahan daerah, terutama asas-asas mengenai pemerintahan daerah dari arah 
desentralisasi ke arah sentralisasi”.119 Dalam hal ini, setidak-tidaknya ada 2 (dua) hal pokok 
yang diatur di dalam Penpres ini, yaitu : Pertama, menghilangkan dualisme pemerintahan di 
daerah antara aparatur dan fungsi otonomi serta aparatur dan fungsi kepamongprajaan. 
Kedua, memperbesar pengendalian Pusat kepada Daerah. 

Dualisme pemerintahan di daerah dihilangkan dengan menetapkan kembali Kepala 
Daerah sebagai alat pusat di samping sebagai alat daerah. Undang-Undang No. 1 Tahun 
1957 dicabut pelaksanaannya karena dianggap produk dari sebuah sistem yang liberal dan 
kenyataannya tidak sesuai dengan kehidupan politik yang berkembang dalam konteks 
demokrasi terpimpin, dan tidak pula memungkinkan pemerintahan daerah yang stabil, 
karena DPD dan Kepala Daerah setiap waktu dapat dijatuhkan oleh DPRD. 

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada saat itu,  dalam pidato radio 
menyebutkan bahwa lahirnya Penpres No. 6 Tahun 1959 dimaksudkan untuk mewujudkan 
sistem pemerintahan daerah yang menjamin stabilitas dan efisiensi. Sistem ini mengandung 
pokok-pokok  pikiran sebagai berikut:120 

1. Pimpinan dalam pemerintahan umum pusat di daerah dan pimpinan dalam bidang 
pemerintahan daerah diletakkan di tangan seorang Kepala Daerah, dengan demikian 
hapuslah adanya dualisme dalam pemerintahan di daerah; 

                                                           
118  M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik …, op.cit., hlm. 155-156.  
119  I Gde Pantja Astawa, Politik Hukum Pemerintahan di Daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, 

dalam Arief  Sidharta, B (ed.),  op.cit., hlm. 106. 
120  The Liang Gie II, op.cit., 215-216. 
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2. Berhubung pentingnya kedudukan Kepala Daerah sebagai pemusatan pekerjaan, 
baik pada bidang pemerintah pusat, maupun pada bidang pemerintah daerah, 
Kepala Daerah diangkat oleh Pemerintah Pusat dan diberi kedudukan sebagai 
pegawai Negara. Pengangkatan itu dilakukan dari antara calon-calon yang diajukan 
oleh DPRD yang bersangkutan, calon-calon mana harus memenuhi syarat-syarat 
pendidikan, kecakapan, dan pengalaman dalam pemerintahan. Namun, Presiden, 
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dapat menentukan pengangkatan di luar 
pencalonan tersebut. 

3. Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, dan oleh karena itu tidak 
dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan DPRD. 

4. Sebagai alat pemerintah pusat, Kepala Daerah: 
a. Mengurus ketertiban dan keamanan umum di daerah; 
b. Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan pemerintah pusat di daerah 

dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah; 
c. Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah 
d. Menjalankan lain-lain kewenangan umum yang terletak dalam bidang urusan 

pemerintah pusat. 
a s/d d menurut perundangan yang berlaku, dan yang hingga kini dijalankan oleh 
Gubernur bagi  Daerah Tingkat I dan oleh Bupati/Walikota bagi Daerah Tingkat II. 

5. Sebagai alat pemerintah daerah, Kepala Daerah bertindfak sebagai pemegang 
kekuasaan eksekutif, baik di bidang urusan rumah tangga daerah (otonomi), maupun 
di bidang tugas pembantuan dalam pemerintahan (medebewind). 

6. Dalam menjalankan tugasnya di bidang urusan pemerintahan daerah, Kepala daerah 
dibantu oleh sebuah Badan Pemerintah Harian (BPH), anggota-anggota badan ini 
sedapat-dapatnya diangkat dari calon yang diajukan oleh DPRD. 

7. Kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Kepala daerah tidak lagi bersifat kolegial, 
akan tetapi sebaliknya juga tidak meninggalkan dasar permusyawaratan dalam 
sistem pemerintahan, anggota-anggota BPH merupakan pembantu Kepala Daerah 
dan harus bebas dari keanggotaan partai politik. 

8. DPRD menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban pemerintahan daerah menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini. 

9. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang otonomi dan tugas pembantuan 
dalam pemerintahan, tetap dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, kecuali apabila bertentangan dengan sesuatu 
ketentuan dalam Penetapan Presiden ini. 

 
Oleh sebab itu, berapa karakteristik yang menonjol dari kebijaksanaan otonomi 

daerah berdasarkan Penpres No. 5 Tahun 1959:121 
Pertama, menghapuskan dualisme pemerintahan di daerah. Dalam hal ini Penpres 

No. 5 Tahun 1959 telah menghapus keberadaan DPD, sehingga penyelenggara 
pemerintahan umum pusat di daerah maupun pemerintahan daerah itu sendiri berada di 
tangan Kepala Daerah selaku pejabat eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD). 

Kedua, Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH). Penpres No. 6 
Tahun 1959 memposisikan Pemerintah Daerah sebagai sebuah kabinet, dimana Kepala 
Daerah adalah Perdana Menterinya, sementara anggota BPH merupakan Menteri dalam 
kabinet tersebut. Anggota-anggota BPH direkrut dari pimpinan partai politik di tingkat lokal. 
Mereka diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas usul DPRD untuk 
BPH Daerah Tingkat I, sementara untuk Daerah Tingkat II diangkat oleh Kepala Daerah 
Tingkat I, dengan masa jabatan anggota BPH  sama dengan masa jabatan anggota DPRD. 

                                                           
121  H.R. Syaukani, dkk,  op.cit., hlm. 103-106. Perhatikan juga The Liang Gie II, op.cit., hlm. 215-
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Anggota BPH tidak boleh merangkap sebagai anggota DPRD. Tugas, kewajiban dan 
tanggung jawab BPH berasal dari Kepala Daerah dan dapat mewakili Kepala Daerah untuk 
menyampaikan keterangan kepada DPRD kalau diundang oleh lembaga tersebut. Kepala 
Daerah diharuskan bermusyawarah  dengan anggota BPH di dalam menjalankan Peraturan 
Daerah dan tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat. 

Ketiga, Kepala Daerah tidak diangkat oleh DPRD dan juga tidak bertanggung jawab 
kepada DPRD, akan tetapi diangkat oleh Presiden untuk Kepala Daerah Swatantra Tingkat I 
dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Kepala Daerah Swatantra Tingkat II. Pengangkatan 
tersebut dilakukan diantara calon-calon yang diajukan oleh DPRD setelah 
mempertimbangkan syarat-syarat pendidikan, kecakapan, dan pengalaman dalam 
pemerintahan. Akan tetapi Presiden dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dapat 
mengangkat calon lain di luar yang diusulkan oleh DPRD. 

Keempat, Kepala Daerah di samping memiliki kewenangan dalam urusan otonomi 
dan sebagai aparat pemerintah daerah, juga merupakan aparat pemerintah Pusat yang ada 
di Daerah, bahkan dinyatakan sebagai “alat” Pemerintah Pusat dengan tugas antara lain: 

a. mengurus ketertiban dan keamanan umum di daerah; 
b. menyelenggarakan koordinasi antar jawatan-jawatan pemerintah pusat di 

daerah dan antar jawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah; 
c. melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah; 
d. menjalankan lain-lain pengawasan umum yang terletak dalam bidang urusan 

pemerintah pusat. 
 

Kelima, DPRD yang diketuai oleh Kepala Daerah, bekerja menurut sistem demokrasi 
terpimpin atas dasar hikmah kebijaksanaan musyawarah mencapai kata sepakat.122 Oleh 
karena itu, meskipun Kepala Daerah harus mempertanggung jawabkan tindakan-
tindakannya kepada DPRD, akan tetapi Kepala Daerah tidak dapat dijatuhkan oleh DPRD 
karena mosi tidak percaya, bahkan Kepala Daerah berwenang menunda berlakunya 
keputusan-keputusan daerah. 

Penpres ini menyebutkan bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berjalan 
terus dengan menjunjung paham “desentralisasi teritorial” dan untuk kepentingan rakyat, 
untuk keutuhan Pemerintah Daerah dan untuk kelancaran administrasi, “dualisme dalam 
pimpinan pemerintahan di daerah” harus dihapuskan.  Lebih lanjut  Penjelasan Umum 
Penpres No. 6 Tahun 1959 ini menyebutkan: 

“Melanjutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasi berarti melanjutkan pemberian 
hak kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan 
mengingat kemampuan dan kesanggupan Daerah masing-masing. Dengan demikian 
urusan-urusan yang kini termasuk kewenangan Pemerintah Pusat semakin lama 
akan semakin banyak beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945. Untuk menjunjung sifat Negara 
Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan, politik dekonsentrasi dan 
desentralisasi yang demikian itu harus disertai suatu ketentuan yang menjamin 
hubungan yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai 
dengan jiwa dan semangat Negara Kesatuan Republik  Indonesia dan Konstitusi 
Proklamasi”. 

 
Oleh sebab itu, dengan adanya Penpres No. 6 Tahun 1959, terdapat beberapa 

perubahan yang mendasar : 
Pertama, Trend memperkokoh unsur desentralisasi yang digariskan sejak Tahun 
1948 berganti ke arah yang lebih menekankan  pada unsur sentralisasi. Misalnya 
pengangkatan Kepala Daerah lebih ditentukan oleh kehendak Pusat daripada 
Daerah. Presiden diberi wewenang mengangkat Kepala Daerah diluar calon-calon 
yang diajukan oleh DPRD. Kedua, Kepala Daerah tidak lagi semata-mata sebagai 
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alat daerah, tetapi juga sebagai alat Pusat yang mengawasi pemerintahan daerah. 
Bahkan secara berangsur-angsur Kepala Daerah lebih tampak sebagai wakil Pusat 
di daerah daripada sebagai pimpinan daerah. Ketiga, Dihapuskan dualisme 
pemerintahan di daerah yang memang terasa mengganggu kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.123  

 
Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, menunjukkan dalam Penpres tersebut 

terdapat keinginan untuk membatasi kewenangan dan kekuasaan pemerintahan daerah 
dalam rangka otonomi ke arah yang bersifat sentralistik. Realitas yang demikian misalnya 
diperlihatkan dengan adanya kebijaksanaan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh 
Pemerintah Pusat atas usul DPRD. Hal yang terakhir ini menunjukkan bahwa pada 
dasarnya tidak ada lagi kewenangan daerah (DPRD) untuk menentukan pimpinan daerah. 
Padahal salah satu ciri umum desentralisasi adalah kebebasan untuk memilih sendiri orang 
yang akan bertanggung jawab menjalankan pemerintahan daerah. 

I Gde Pantja Astawa dalam konteks Penpres No. 5 Tahun 1960 ini,  menyebutkan:  
Pengendalian yang sekaligus merupakan “penggerogotan” terhadap asas 
desentralisasi semakin diperkuat oleh Penpres No. 5 Tahun 1960 tentang DPRD 
Gotong Royong dan Sekretaris Daerah. DPRD hasil pemilu dibubarkan, kemudian 
dibentuk DPRD Gotong Royong yang seluruh anggotanya diangkat. Bahkan lebih 
lanjut dalam Penpres tersebut  kepada Kepala Daerah diberikan kedudukan sebagai 
Ketua DPRD, dengan alasan sebagai kelanjutan dari upaya menghilangkan dualisme 
pemerintahan daerah. Dengan demikian, politik hukum pemerintahan daerah yang 
digariskan dalam Penpres No. 6 Tahun 1959 dan Penpres No. 5 tahun 1960 jelas 
menunjukkan arah politik hukum pemerintahan daerah yang sentralistik daripada 
desentralistik.124 

 
2. Struktur Pemerintahan Daerah. 

 
Menurut Pasal 1 Penpres No. 6 Tahun 1959, Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala 

Daerah dan DPRD. Dengan demikian dalam undang-undang ini, sistem kelengkapan 
(perangkat) Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah, DPD dan DPRD 
dihapuskan. DPD diganti dengan Badan Pemerintah Harian (BPH)  yang anggota-
anggotanya hanya merupakan pembantu-pembantu Kepala Daerah dengan tugas sebagai 
badan penasehat bagi Kepala Daerah. Pemerintahan kolegial diganti dengan pemerintahan 
tunggal. Pejabat tunggal  ini diangkat dan diberhentikan oleh instansi yang berwenang 
mengangkat, meskipun sedapat mungkin pengangkatannya melalui pencalonan oleh 
DPRD.125 

Kepala Daerah menurut Penpres ini bertanggung jawab kepada instansi yang 
berwenang mengangkat dan memberhentikannya, yaitu tugas dalam rangka dekonsentrasi 
sebagai alat Pemerintah Pusat, tetapi juga bertanggungjawab kepada DPRD mengenai 
tugasnya dalam desentralisasi sebagai alat daerah, akan tetapi DPRD tidak dapat 
menjatuhkan Kepala Daerah  karena suatu mosi tidak percaya.  Kepala Daerah adalah 
unsur Pemerintah Daerah  yang berdiri sendiri di samping DPRD, dan merupakan pimpinan 
sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sebagaimana halnya Presiden pada 
Pemerintah Pusat, bahkan Kepala Daerah mengepalai DPRD.126 

Dalam Penjelasan Umum angka 6 Penpres No. 6 Tahun 1959 disebutkan bahwa 
dalam rangka mencapai daya guna yang sebesar-besarnya, maka pemerintahan daerah 

                                                           
123  Bagir Manan, Perjalanan Historis …, op.cit., hlm. 32. 
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diberi bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewajiban yang pokok-pokoknya 
adalah sebagai berikut: 

a. pimpinan dalam bidang pemerintahan umum pusat di daerah dan pimpinan 
dalam bidang  pemerintah daerah diletakkan di tangan seorang Kepala Daerah.  

b. kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Kepala Daerah tidak bersifat kolegial, 
akan tetapi sebaliknya juga tidak meninggalkan dasar permusyawaratan dalam 
sistem pemerintahan. 

c. Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian  merupakan pembantu-pembantu 
Kepala Daerah dan harus bebas dari keanggotaan partai politik, hal mana diatur 
berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959. 

d. Kepala Daerah adalah pegawai Negara, yang tidak dapat diberhentikan karena 
sesuatu Keputusan DPRD. 

e. Kepala Daerah mempunyai kekuasaan untuk mempertangguhkan keputusan 
DPRD yang bersangkutandan keputusan Pemerintah Daerah bawahannya, yang 
dianggapnya bertentangan dengan garis-garis besar daripada haluan Negara, 
kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
tingkatnya. 

f. DPRD berwenang dalam bidang-bidang legislatif, anggaran pendapatan dan 
belanja serta pembangunan di daerah. 

 
Bedasarkan pengaturan ini, maka bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam 

konteks Penpres No. 6 Tahun 1959 telah mengalami perubahan yang signifikan dengan 
ditiadakannya DPD serta kedudukan dan fungsi Kepal Daerah yang tidak lagi bersifat 
kolegial, tetapi telah berdiri sendiri. DPD digantikan fungsinya dengan Badan Pemerintah 
Harian (BPH)  yang bertugas hanya membantu Kepala Daerah dan berkedudukan hanya 
sebagai badan penasehat Kepala Daerah.  

Melalui struktur  dan mekanisme yang demikian, menunjukkan aspek dekonsentrasi 
mulai diperkuat di daerah agar jalannya pemerintahan di daerah diharapkan lebih stabil. 
Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah berada di tangan Kepala Daerah 
sebagai pejabat yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat. Dengan perkataan lain, 
titik berat kekuasaan daerah ada di tangan Kepala Daerah, dan Pemerintah Pusat 
mempunyai pengaruh yang menentukan terhadap Kepala Daerah yang sebagian besar dari 
Pamong Praja. Pamong Praja memegang peranan kunci pada waktu itu, terutama untuk 
mengisi posisi-posisi Kepala Daerah di Tingkat II. Menjelang akhir 1960, dari 238 
pengangkatan Kepala Daerah Tingkat II, 150 orang atau 63% berasal dari Pamong Praja.127 
 
2.1. Lembaga Legislatif Daerah 

Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 maupun Undang-
Undang No. 1 Tahun 1957 yang mengatur berbagai kewenangan DPRD secara luas, 
bahkan DPRD merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Dalam Penpres No. 6 Tahun 1959 dan Penpres No. 5 Tahun 1960 
tidak mengatur secara rinci kekuasaan DPRD, dan meletakkan Kepala Daerah sebagai 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam Pemerintahan Daerah, karena sekaligus juga menjadi 
pembina dan pengawas atas jalannya Pemerintahan Daerah.  

Demikian juga halnya dengan pembentukan DPRD dalam Penpres ini tidak diatur 
secara jelas, hanya disebutkan bahwa untuk sementara waktu pembentukan DPRD 
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 13 Penpres No. 6 Tahun 
1959). Bahkan berdasarkan Penpres No. 5 Tahun 1960 DPRD berubah menjadi DPRD 
Gotong Royong (DPRD-GR) yang keanggotaannya tidak hanya dari partai politik, akan 
tetapi juga wakil-wakil dari golongan karya (Pasal 2 Penpres No. 6 Tahun 1960). 

Wakil dari golongan ini kemudian secara spesifik menjadi cikal bakal  Golongan 
Karya di DPRD, sehingga DPRD-GR terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Golongan Politik 
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dan Golongan Karya. Dengan demikian keanggotaan DPRD-GR tidak lagi berdasarkan hasil 
pemilihan umum tahun 1955, dan yang menarik adalah anggota DPRD-GR harus 
mengangkat sumpah dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.128 

 
Makna Gotong Royong dalam lembaga perwakilan (DPR-GR dan  DPRD-GR) adalah 
mencakup semua kekuatan politik yang termasuk dalam partai politik  serta yang 
bukan partai politik. Partai politik yang terwakili dalam DPRDGR berjumlah 10 
(sepuluh) partai setelah pemerintah mengeluarkan ketetapan yang menyatakan 
bahwa partai politik pada pemilihan umum yang terakhir harus memperoleh suara 
yang cukup representatif, dan harus menerima Pancasila serta melaksanakan 
revolusi nasional. Dari hasil usaha penyaringan partai politik yang memenuhi syarat 
adalah PNI, MURBA, Partai Indonesia, NU, PSII, PERTI, PARKINDO, Partai Katolik, 
dan PKI. Dua partai yang pernah berpengaruh dalam politik Indonesia masa pasca 
kemerdekaan telah dibubarkan oleh Soekarno, yaitu MASYUMI dan PSI, sehingga 
tidak memiliki wakil di badan legislatif baik di pusat maupun di daerah.129 
Perlu pula dicatat, bahwa hampir semua organisasi terwakili dalam lembaga 

perwakilan yang baru dibentuk dengan Penpres No. 5 Tahun 1960 yang kemudian 
disempurnakan dengan Penpres lainnya. Angkatan Bersenjata semuanya terwakili, bahkan 
Organisasi Keamanan Desa/Organisasi Pengamanan Rakyat (OKD/OPR) ada wakilnya. 
Unsur kerohanian termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Golongan 
Pembangunan Sprituil terdiri dari Pemuda/Pendidik, Wanita, Angkatan ’45, Seniman, dan 
Wartawan, sementara itu Golongan Pembangunan Materil mencakup Tani, Buruh, Koperasi, 
dan Pengusaha.130   

Adapun yang dapat diangkat menjadi anggota DPRD-GR ialah mereka yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 
dengan tambahan syarat lain: menyetujui UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi 
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia, serta setuju dan bersedia turut serta 
melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959  (Pasal 3 
Penpres No. 5 Tahun 1960).  

Mengenai kewenangan DPRD ini hanya ditentukan menjalankan kekuasaan, tugas 
dan kewajiban pemerintah daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden 
tersebut. Bahkan kewenangan inipun disyaratkan agar DPRD membatasi tugasnya dalam 
mengadakan peninjauan setempat, menghubungi kepala-kepala dan pegawai-pegawai 
jawatan daerah yang bersangkutan dan lain sebagainya, dan segala kegiatan dimaksud 
seyogianya disalurkan lewat Kepala Daerah, untuk melancarkan roda pemerintahan dan 
menghemat keuangan daerah (Pasal 17 beserta Penjelasan Penpres No. 6 Tahun 1959). 
Selain ketentuan tersebut, DPRD juga berwenang untuk mengajukan calon Kepala Daerah 
akan tetapi tidak mutlak, karena Presiden atau Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
dapat mengangkat Kepala Daerah dari calon lain diluar yang diusulkan oleh DPRD.  

Sedangkan di dalam Penpres No. 5 Tahun 1960 disebutkan ada 3 (tiga)   
kewenangan DPRD-GR, yaitu : 

1. Bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan kekuasaan, tugas dan 
kewajiban Pemerintah Daerah di bidang legislatif (Pasal 13); 

2. Menetapkan peraturan tata tertib DPRD-GR berdasarkan petunjuk Menteri 
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Pasal 14); 

3. Memilih dan mengangkat Sekretaris Daerah diantara calon yang diajukan oleh 
Kepala Daerah (Pasal 19). 

 

                                                           
128  H.R. Syaukani, dkk, op.cit, hlm. 106 
129  Ibid, hlm. 107. 
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Realitas tersebut berarti, DPRD selain mempunyai tugas sebagai badan legislatif 
dengan fungsi-fungsi yang melekat pada badan tersebut, seperti pembuatan Peraturan 
Daerah, pengawasan atas jalannya pemerintahan, pembuatan anggaran, DPRD-GR 
mempunyai fungsi rekrutmen di daerah, yaitu rekrutmen Kepala Daerah dan Sekretaris 
Daerah.    

Meski demikian, berdasarkan pengaturan tersebut dapat diperhatikan keberadaan 
DPRD pada saat itu tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi dan asas penyelenggaraan 
otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 UUD 1945. Oleh karena itu, tidak mengherankan 
apabila pelaksanaan kekuasaan, tugas dan kewajiban DPRD pada waktu itu tidak 
terlaksana secara baik dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan maupun cita-cita 
pelaksanaan UUD 1945. Selama periode tersebut forum DPRD lebih banyak sebagai alat 
kepentingan Pemerintah Pusat, karena segala sesuatu harus terpimpin, termasuk dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai (aparat) 
pusat secara tunggal. 
 
2.2. Lembaga Eksekutif Daerah 

 
Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 yang menentukan 

struktur pemerintahan daerah dalam bidang eksekutif terdiri dari Dewan Pemerintah Daerah 
dan Kepala Daerah, sedangkan dalam Penpres No. 6 Tahun 1959 jo. Penpres no. 5 Tahun 
1960 menetapkan lembaga eksekutif daerah itu meliputi Kepala Daerah dan Badan 
Pemerintah Harian yang berfungsi membantu Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan 
urusan rumah tangga sendiri (otonomi) dan tugas pembantuan.    
 
2.2.1. Kepala Daerah  

 
Kepala Daerah dalam konteks Penpres No. 6 Tahun 1959 jo. Penpres No. 5 Tahun 

1960 tidak dipilih secara langsung oleh rakyat atau untuk sementara dipilih oleh DPRD 
sebagaimana dalam  Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, melainkan diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden bagi Daerah Tingkat I dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah dengan persetujuan Presiden bagi Daerah Tingkat II berdasarkan calon yang 
diajukan oleh DPRD, akan tetapi Presiden tidak terikat dengan calon tersebut, melainkan 
mempunyai kewenangan untuk mengangkat Kepala Daerah di luar calon yang diajukan oleh 
DPRD. 

Kondisi ini tidak terlepas dari penempatan Kepala Daerah yang mempunyai dua 
kedudukan, selain sebagai alat pemerintah pusat juga sebagai alat pemerintah daerah. 
Sebagai alat pemerintah pusat, Kepala Daerah berfungsi sebagai berikut:131 

(1) memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional. 

(2) melakukan koordinasi antara instansi-instansi vertikal satu sama lain dan antara 
instansi-instansi vertikal dengan  dinas-dinas daerah. 

(3) melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. 

(4) menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah 
pusat. 

 
Sebagai alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memegang pimpinan pelaksanaan 

kekuasaan eksekutif Pemerintah Daerah, baik menyangkut urusan rumah tangga daerah 
(otonomi) maupun tugas pembantuan (medebewind) dan bertanggung jawab kepada DPRD. 
Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan kedua Penpres ini tidak lagi bersifat 
kolegial, tetapi bersifat tunggal. Oleh karena itu, meskipun Kepala Daerah itu dimungkinkan 
berasal dari calon DPRD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan otonomi dan 
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tugas pembantuan kepada DPRD, akan tetapi karena selaku pejabat tunggal yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Pemerintah Pusat, maka DPRD tidak dapat memberhentikan Kepala 
Daerah, bahkan Kepala Daerah berwenang menunda berlakunya keputusan-keputusan 
DPRD apabila dipandang bertentangan dengan garis-garis besar dari pada Haluan Negara, 
kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Selain dari berbagai kewenangan tersebut, dominasi kekuasaan Kepala Daerah 
dalam konteks Penpres No. 6 Tahun 1959 dan Penpres No. 5 Tahun 1960 juga tampak dari 
berbagai kewenangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Daerah, yaitu : 

1. Mengajukan nama-nama calon anggota DPRD-GR yang merupakan wakil 
golongan kepada instansi atasan (Pasal 5 Penpres  No. 5 Tahun 1960); 

2. Karena jabatannya (ex officio) menjadi Ketua DPRD-GR untuk menghilangkan 
dualisme pimpinan Pemerintah Daerah (Pasal 9 ayat (2) Penpres No. 5 Tahun 
1960; 

3. Mengajukan kepada instansi atasan nama calon-calon Wakil Ketua yang dipilih 
oleh dan diantara anggota DPRD-GR (Pasal 9 Ayat (4) Penpres No. 5 Tahun 
1960); 

4. Mengajukan calon Sekretaris Daerah untuk dipilih dan diangkat DPRD-GR 
(Pasal 19 Ayat (1) Penpres No. 5 Tahun 1960). 

 
Berdasarkan dua fungsi yang melekat pada Kepala Daerah tersebut, maka 

menunjukkan bahwa Kepala Daerah mempunyai fungsi yang dominan dibandingkan dengan 
kewenangan yang berada pada DPRD-GR. Kewenangan Kepala Daerah dimaksud dapat 
diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Mengurus ketertiban dan keamanan umum di daerah; 
b. Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan Pusat di daerah dan 

antara jawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah; 
c. Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah; 
d. Menjalankan kewenangan umum lainnya yang terletak dalam bidang urusan 

pemerintah pusat; 
e. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di bidang otonomi dan medebewind; 
f. Mempunyai kewenangan untuk menangguhkan dan atau membatalkan 

keputusan DPRD yang dipandang bertentangan dengan kepentingan umum 
atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya; 

g. Kepala Daerah sebagai Ketua dan bersama-sama DPRD-GR menjalankan 
kekuasaan, tugas, dan kewajiban pemerintah daerah di bidang legislatif;  

h. Mempunyai kewenangan untuk mengusulkan, (1) calon anggota DPRD, (2) 
calon Wakil Ketua DPRD, dan (3) calon Sekretaris Daerah.132 

 
Posisi Kepala Daerah yang juga adalah sebagai  Ketua DPRD-GR, dalam hubungan 

ini menurut B.N. Marbun adalah merupakan suatu hal yang agak menyimpang dari 
kebiasaan yang berlaku sebelumnya. Anehnya lagi,  walau Kepala Daerah menjabat Ketua 
DPRD karena jabatannya (ex officio), akan tetapi ia bukanlah anggota DPRD (Pasal 9 
Penpres No. 5 Tahun 1960).133 
 
 Dengan demikian, Penpres No. 6 Tahun 1959, sesuai dengan suasana sejak Dekrit 
5 Juli 1959, Pemerintah Pusat bermaksud memperkuat kewibawaan Kepala Daerah sebagai 
alat Pemerintah Pusat. Titik berat diletakkan pada kedudukannya sebagai alat dekonsentrasi 
yang juga merangkap sebagai alat desentralisasi. Dalam kedudukan ini, Kepala Daerah 
tidak dapat dijatuhkan oleh DPRD, meskipun Kepala Daerah harus 
mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai alat Daerah kepada DPRD, akan tetapi 
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Kepala Daerah hanya dapat diberhentikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga menunjukkan 
dominannya Kepala Daerah berdasarkan Penpres ini. 
 
2.2.2. Badan Pemerintah Harian 

Di samping Kepala Daerah yang merupakan pemerintahan tunggal dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam  Penpres No. 6 Tahun 1959 disebutkan 
Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) dalam urusan-urusan  di 
bidang rumah tangga daerah (otonomi) dan tugas pembantuan (medebewind), dengan 
beberapa kewenangan (Pasal 16 Penpres No. 6 Tahun 1959) : 

1. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, baik diminta maupun tidak;  
2. Menjalankan bidang pekerjaan tertentu yang ditugaskan kepadanya oleh 

Kepala Daerah dengan kewajiban mempertangung jawabkannya kepada 
Kepala Daerah; 

3. Memberikan keterangan di hadapan DPRD mengenai bidang pekerjaan 
tertentu atas penugasan Kepala Daerah. 

 
Selanjutnya berkaitan dengan Badan Pemerintah Harian ini tidak ada diatur dalam 

Penpres No. 5 Tahun 1960, akan tetapi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah No. 8 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota-
anggota BPH, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 9 Tahun 1959 
tentang Kedudukan Keuangan Anggota BPH. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 Tahun 
1959 berkaitan dengan BPH ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut:134 

a. Jumlah anggota BPH Daerah Tingkat I sebanyak 5 orang, Daerah Tingkat II 
sebanyak 4 orang (Pasal 1). 

b. Syarat untuk menjadi anggota BPH ialah warga negara Indonesia yang: 
1) telah berumur 25 tahun; 
2) bertempat tinggal pokok dalam wilayah daerah yang bersangkutan 

sedikitnya 6 bulan yang terakhir (bagi Daerah Tingkat II, dapat juga 
bertempat tinggal pokok sedikitnya 6 bulan yang terakhir dalam kotapraja 
yang dilingkari daerah tersebut); 

3) berpendidikan: 
a) bagi Daerah Tingkat I sedapat-dapatnya sekolah lanjutan tingkat atas 

serta memiliki kecakapan dan pengalaman dalam pemerintahan; 
b) bagi Daerah Tingkat II sedapat-dapatnya sekolah lanjutan tingkat 

pertama serta memiliki kecakapan dan pengalaman dalam 
pemerintahan. 

4) tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya berdasarkan 
keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; 

5) tidak dipecat dari hak memilih dan hak dipilih berdasarkan keputusan 
pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; 

6) tidak pernah dihukum karena sesuatu kejahatan; 
7) tidak terganggu ingatannya; 
8) sanggup dan mampu membantu Kepala Daerah; 
9) tidak mempunyai hubungan dengan Kepala Daerah sampai dengan derajat 

ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk 
menantu dan ipar. 

c. Anggota BPH dari Daerah Tingkat I diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah, sedang dari Daerah Tingkat II oleh Kepala Daerah  Tingkat I, 
sedapat-dapatnya dari calon yang diajukan oleh DPRD dari anggotanya atau orang 
luar (Pasal 4). Masa jabatannya sampai berakhir masa duduk DPRD yang 
bersangkutan (Pasal 5 Sub c). 
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d. Anggota BPH tidak boleh (Pasal 9): 
1) merangkap menjadi anggota DPRD atau anggota BPH lainnya; 
2) merangkap menjadi sekretaris daerah dan pegawai yang  bertanggung jawab 

tentang keuangan kepada daerah yang bersangkutan; 
3) merangkap menjadi advokat, pokrol, atau kuasa dalam perkara hukum, dalam 

mana daerah itu tersangkut; 
4) ikut memberikan pertimbangan mengenai penetapan  atau pengesahan 

perhitungan sesuatu badan yang ada sangkut pautnya dengan keuangan 
daerah, dalam mana ia duduk sebagai pengurus; 

5) langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pah (pacht) di bawah tangan 
mengenai sesuatu milik daerah ataupun ikut serta dalam pembelian sesuatu 
tuntutan yang membebani daerah yang sedang dalam sengketa; 

6) merangkap menjadi arsitek atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang 
berhubungan langsung dengan daerah yang bersangkutan dan mendatangkan 
keuntungan baginya; 

7) merangkap jabatan-jabatan lain yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam 
Negeri dan Otonomi Daerah.  

 
Sedangkan ketentuan yang berhubungan dengan tugas BPH diatur dalam Instruksi 

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. VI/P.D. tanggal 21 Mei 1960, yang antara 
lain ditetapkan pokok-pokok ketentuan:135 

 
I. UMUM 

1) Badan Pemerintah Harian tidak dapat bertindak sebagai suatu badan kolektif, 
anggota-anggotanya merupakan pembantu-pembantu Kepala Daerah dan 
dapat memberikan pertimbangan serta mengajukan usul kepada Kepala 
Daerah baik diminta maupun tidak 

2) Untuk kelancaran jalannya pemerintahan daerah kepada anggota Badan 
Pemerintah Harian oleh Kepala Daerah dapat diberi tugas koordinasi dan 
pengawasan (bukan inspeksi) mengenai sesuatu sektor pemerintahan daerah 
yang meliputi satu atau lebih dinas daerah 

3) Anggota BPH bertanggung jawab kepada Kepala Daerah mengenai urusan-
urusan dan/atau sektor pemerintahan daerah yang ditugaskan kepadanya. 

4) Badan Pemerintah Harian bersama dengan Kepala Daerah memusyawarahkan 
: 
a. Segala sesuatu yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh DPRD 
b. Penetapan peraturan-peraturan penyelenggaraan dari peraturan daerah 

oleh Kepala Daerah. 
5) Dalam menjalankan keputusan DPRD dan tugas pembantuan dalam 

pemerintahan Kepala Daerah sepanjang memandang perlu, mengadakan 
musyawarah dengan BPH. 

 
II. HUBUNGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 
1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan 

Otonomi Daerah No. V/P.D. ad. 7 anggota BPH dapat memberikan kepada 
DPRD pertanggungan jawab dan keterangan atas nama Kepala Daerah 
mengenai bidang tugasnya masing-masing. 

2)  
Apabila dipandang perlu Kepala daerah dapat menugaskan seorang anggota 
BPH untuk dan atas namanya memberikan keterangan di hadapan DPRD 
mengenai bidang pekerjaan di luar tugas anggota tersebut . 
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III. HUBUNGAN DENGAN KEPALA DAERAH, PEGAWAI, DAN INSTANSI LAIN 

1) Anggota BPH memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak mengenai 
bidang rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam pemerintahan. 

2) Anggota BPH dapat ditugaskan oleh Kepala Daerah untuk mengadakan 
peninjauan, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah secara tertulis. 

3) Anggota BPH wajib menghadiri rapat-rapat berkala yang diadakan oleh Kepala 
Daerah. 

4) Anggota BPH setiap waktu wajib memenuhi panggilan oleh Kepala Daerah 
untuk mengadakan rapat bersama atau untuk menghadiri rapat berkala dengan 
kepala dinas dan kepala bagian sekretariat. 

5) a)  Dalam menjalankan tugas koordinasi dan pengawasan mengenai sesuatu 
urusan dan sektor pemerintahan daerah, anggota BPH yang bersangkutan 
tidak dapat bertindak sebagai pelaksana teknis. 
b) Untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan mengenai sesuatu urusan 

dan sektor pemerintahan daerah yang ditugaskan kepadanya, anggota 
BPH yang bersangkutan langsung menghubungi kepala dinas daerah 

c) Kepala dinas menjalankan kebijaksanaan itu sesuai dengan ketentuan-
ketentuan  dalam peraturan yang berlaku.  

d) Jika timbul perselisihan Kepala Daerah memberi keputusan. 
 

Memperhatikan pengaturan lembaga legislatif daerah dengan eksekutif daerah 
dalam Penpres No. 6 Tahun 1959 dan Penpres No. 5 Tahun 1960 menunjukkan dengan 
berlakunya kembali UUD 1945 pada kurun II, dan lahirnya kabinet kerja yang dipimpin 
langsung oleh Presiden, maka telah terjadi perubahan pada Pemerintah Pusat, yang 
didasarkan pada demokrasi terpimpin, sehingga membawa konsekuensi: penertiban dan 
pengaturan kepartaian, menyalurkan golongan fungsional dalam perwakilan guna 
kelancaran roda pemerintahan dan stabilitas politik, serta sistem yang lebih menjamin 
kontinuitas pemerintahan.136  

Dengan adanya perubahan tersebut,  maka pemerintahan daerah juga harus 
berubah dari tuntutan otonomi seluas-luasnya bergeser kepada keharusan demokrasi 
sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan, yang pada masa Pemerintahan Soekarno disebut “demokrasi 
terpimpin”.137 

Oleh karena itu sejak Presiden menetapkan Penpres No. 6 Tahun 1959 dan Penpres 
No. 5 Tahun 1960, asas pemerintahan daerah telah berubah dari arah desentralisasi ke 
arah penguatan dekonsentrasi, bahkan telah bergeser ke arah sentralisasi agar jalannya 
pemerintahan di daerah itu lebih stabil. Hal ini misalnya diperlihatkan dari adanya 
pengaturan Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Pusat atas usul 
DPRD-GR, dan keanggotaan DPRD-GR ini sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Pusat 
melalui Penetapan Presiden.138  

Realitas ini menunjukkan  telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa sebelumnya ada kehendak yang 
sangat kuat untuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Daerah, dengan 
memberikan posisi kepada DPRD sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan tetapi dengan berubahnya konfigurasi dan 
sistem politik nasional, kehendak memberikan otonomi itu kemudian berubah menjadi 
keinginan untuk membatasi kewenangan dan kekuasan pemerintahan di daerah. 

Implikasinya,  DPRD tidak diposisikan sebagai unsur yang penting dan utama dalam 
pemerintahan daerah, kecuali pengutamaan terhadap Kepala Daerah sebagai aparat pusat, 

                                                           
136  Ibid., hlm. 210-212. 
137  M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik …, op.cit., hlm. 155. 
138  H.R. Syaukani, dkk, op.cit., hlm. 108 
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sehingga DPRD (GR) bukan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintah daerah. 
Sebaliknya Kepala Daerah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
Pemerintah Daerah itu, karena sekaligus menjadi pembina dan pengawas atas jalannya 
Pemerintahan Daerah.139 

Berkenaan dengan pergesaran garis peraturan perundang-undangan ini melalui 
kedua Penpres tersebut, menurut M. Solly Lubis dapat dilihat dari 2 (dua) segi:140 

Pertama, dari segi perlunya perwujudan kepemimpinan nasional di daerah dalam 
satu poros wewenang dan tanggung jawab yang berpuncak pada Presiden, sesuai 
dengan hakekat pemerintahan presidensial dalam negara kesatuan menurut UUD 
1945, dapat dipahami kebijaksanaan restrukturisasi pemerintahan di daerah itu. 
Kedua, dari segi pembinaan kehidupan politik yang sesuai dengan semangat dan 
jiwa Pancasila dan UUD 1945 jelas bahwa pola demokrasi terpimpin sebagai 
landasan penataan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Manifesto Politik itu, 
dipandang tidak sesuai untuk dikembangkan dan dinilai sebagai dasar kebijaksanaan  
untuk menyusupkan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 
Masa tersebut ditandai dengan “nasakomisasi” di berbagai sektor ketatanegaraan, 
termasuk sektor pemerintahan di daerah. 

 
Penpres ini pada dasarnya dilahirkan tidak bersumber dari Pasal 18 UUD 1945, 

karena secara formal Pasal 18 UUD 1945 menghendaki pengaturan pemerintahan daerah 
itu adalah dengan undang-undang, sehingga dibentuklah Undang-Undang No. 18 Tahun 
1965 untuk menggantikan Penpres No. 6 Tahun 1959 dan Penpres No. 6 Tahun 1960. 
 
 
B. Pengaturan DPRD dan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 

1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 
 
1.  Tinjauan Umum 

 
Pada dasarnya Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 adalah penyempurnaan atau 

dalam banyak hal merupakan pemantapan Penpres No. 6 Tahun 1959 jo. Penpres No. 5 
Tahun 1960, karena sampai akhir tahun 1965 pengaturan tentang pemerintahan di daerah 
masih dirasakan kurang mantap akibat adanya berbagai macam peraturan, sehingga dalam 
pelaksanaannya sering menimbulkan kesimpangsiuran, bahkan dilihat dari aspek 
pengaturannya Penpres dimaksud bertentangan dengan kehendak Pasal 18 UUD 1945, 
sehingga dipandang belum juga sesuai dengan cita-cita desentralisasi dan otonomi daerah 
berdasarkan Pasal 18 UUD 1945.  

Di samping alasan tersebut, juga berlakunya kembali UUD 1945  sejak 5 Juli 1959 
membawa perkembangan baru di bidang hukum ketatanegaraan dan praktek 
ketatanegaraan. Lebih kurang satu bulan sesudah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 
Presiden pada Ulang Tahun XIV Proklamasi Kemerdekaan, menyampaikan amanat berjudul 
“Penemuan Kembali Revolusi Kita”, dan yang terkenal sebagai Manifesto Politik RI 17 
Agustus 1959, yang menurut Penpres No. 1 Tahun 1960 ditetapkan sebagai Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN) yang berlaku surut hingga tanggal 17 Agustus 1959.141 

Lebih lanjut M. Solly Lubis mengemukakan dalam pidato Presiden maupun dalam 
perincian Manipol yang disusun oleh DPA Sementara (Kpts DPAS No. 3/Kpts/Sd/II/1959) 
juga dalam Penpres No. 1 Tahun 1960  berikut Penjelasannya, tidak nampak gambaran 
politik mengenai pemerintahan daerah/otonomi.142 

                                                           
139  Ateng Syafrudin, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) …, op.cit., hlm. 20. 
140  M. Solly Lubis,  Perkembangan Garis Politik …, op.cit., hlm. 162-163. 
141  M. Solly Lubis,  Perkembangan Garis Politik …, op.cit., hlm. 158-159. 
142  Ibid 
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Gambaran garis politik pemerintahan daerah, baru nampak melalui Ketetapan MPRS 
No. II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional  Sementara 
Berencana Tahapan Pertama Tahun 1961-1969, mengisyaratkan perlunya pembaharuan 
dalam hal peraturan tentang pemerintahan daerah, yaitu mengenai desentralisasi 
hendaknya berisi otonomi riil dan seluas-luasnya, dan pembaharuan tersebut harus 
berbentuk suatu undang-undang tentang pokok pemerintahan di Daerah.143 

Untuk memenuhi Ketetapan MPRS tersebut, diterbitkan Kepres No. 514 Tahun 1961 
tentang Pembentukan Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang 
diketuai oleh R.P. Soeroso, dan diberi tempo kerja 1 (satu) tahun untuk: 

a. menyusun RUU tentang Daerah Otonom sesuai dengan cita-cita demokrasi 
terpimpin dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup 
unsur-unsur pokok yang progresif dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, Penpres No. 6 Tahun 1959 (yang 
disempurnakan) dan Penpres No. 2 Tahun 1961;  

b. meninjau kembali Undang-Undang Perimbangan Keuangan Tahun 1957, yakni 
Undang-Undang No. 32 Tahun 1956; dan 

c. menyusun RUU tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dan sebagainya.144 
 
Setelah melalui persiapan yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 1 September 

1965 Presiden Republik Indonesia telah mensyahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 
Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 83 
dan mulai berlaku pada hari diundangkannya, yaitu pada tanggal 1 September 1965. 

Di antara materi pokok dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 adalah adanya 
beberapa pengaturan sebagai berikut : 

1. Perubahan fundamentil mengenai organ Pemda, menurut Undang-Undang No. 
18 tahun 1965, ialah : 
(a) Tidak dirangkapnya lagi jabatan Ketua DPR-GR oleh Kepala Daerah. 
(b) Dilepaskannya larangan keanggotaan pada sesuatu partai politik bagi 

Kepala Daerah dan anggota Badan Pemerintah Harian. 
(c) Tidak lagi Kepala Daerah didudukkan secara konstitutif sebagai sesepuh 

Daerah. 
2. Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, seluruh wilayah negara R.I. 

dibagi habis dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sebagai berikut : 
(a) Provinsi dan/atau Kotaraya sebagai Daerah Tingkat I. 
(b) Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II. 
(c) Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat III. 

3. Istilah “Daerah” menurut Penjelasan Undang-Undang itu, adalah istilah “technis” 
untuk menyebut suatu bagian teritorial Negara R.I. yang berpemerintahan 
sendiri, yaitu daerah-daerah besar dan daerah-daerah kecil yang berhak 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 UUD 1945.145 

Berkenaan dengan pembagian daerah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, 
maka secara skematik dapat diperhatikan pada bagan berikut ini : 
 

 
 
 
 
 

                                                           
143  Ibid., Perhatikan juga B.N. Marbun,  op.cit., hlm. 47. 
144  M.  Solly  Lubis,  Pergeseran  Garis  Politik …, op.cit.,  hlm. 59. 
145  Ibid., hlm. 58-59. 
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Skema 2. Pembagian Wilayah RI Menurut Tingkatannya 
 
 

 
 

 
 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 

mempunyai persamaan-persamaan mendasar, yaitu pemberian otonomi seluas-luasnya 
kepada daerah, sistem rumah tangga nyata, dan hanya ada satu macam susunan 
pemerintahan di daerah, yaitu daerah otonom. Akan tetapi, dalam kenyataannya isi otonomi 
secara keseluruhan berasal dari penyerahan oleh Pusat, tidak ada otonomi yang berasal 
dari inisiatif daerah. 

Menurut Bagir Manan, ada beberapa alasan ketidakmampuan daerah untuk 
melaksanakan otonomi seluas-luasnya: 

Pertama, otonomi merupakan sesuatu yang baru bagi rakyat Indonesia, sehingga 
pemahaman terhadap seluk beluknya sangat terbatas. Kedua, masih kurangnya 
sumber daya manusia yang terampil pada saat itu dalam penyelenggaraan otonomi. 
Ketiga, keuangan daerah tetap bergantung pada Pusat, tidak mampu mandiri dalam 
keuangan.146 
 
Disisi lain dapat dikatakan perkataan seluas-luasnya dalam Undang-Undang No. 18 

Tahun 1965 kurang berarti, karena Penjelasan Undang-Undang ini menyatakan: 
”tetapi oleh karena di Indonesia ini daerah-daerah otonom berada kemudian 
daripada negara, maka walaupun daerah-daerah diberi hak untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri, dapat dikatakan bahwa seluruh tugas dan 
kewenangan yang ada sudah dalam tangan Pemerintah Pusat, sehingga Daerah-
daerah yang dibentuk kemudian itu dalam teori akan tidak mempunyai bidang lagi 
yang berarti untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Berhubung dengan itu, 
maka hak-hak otonomi yang diberikan kepada daerah itu harus diimbangi dengan 
usaha-usaha pemisahan tugas wewenang yang dapat diatur dan diurus oleh Daerah 
dari tangan Pemerintah Pusat untuk diserahkan kepada Daerah”.  

                                                           
146  Bagir Manan, Hubungan Antara …, op.cit., hlm. 151-152. 
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Oleh sebab itu, meskipun kepada Daerah itu diberikan otonomi seluas-luasnya, akan 

tetapi yang terjadi adalah desentralisasi yang semakin surut, sementara dekonsentrasi 
semakin dominan, dengan menempatkan kedudukan Kepala Daerah sebagai alat Pusat dan 
Daerah. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa Kepala Daerah melaksanakan politik 
pemerintah, dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 
menurut hirarki yang ada.147  
 
2. Struktur Pemerintahan Daerah 
 

Dalam garis besarnya, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965  dalam merumuskan 
struktur pemerintahan daerah, mengambil alih pola yang telah ada dalam Penpres No. 6 
tahun 1959, sebagaimana tercantum dalam Pasal  5 Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 : 

(1) Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah  

(2) Kepala Daerah melaksanakan Politik Pemerintah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hirarki yang ada. 

 
Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Kepala Daerah dibantu oleh Wakil 

Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian (BPH) (Pasal 6). Adapun pimpinan DPRD 
terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua sampai terjamin poros Nasakom 
(Pasal 7). Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas 
pemerintahan daerah dilakukan oleh sekretariat daerah yang dikepalai oleh seorang 
Sekretaris Daerah.148 

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 dalam konteks ini 
menyebutkan sebagai berikut : 

“Dalam konstruksi ini unsur demokrasi tetap mempunyai peranan yang penting 
sekali, tetapi bukan demokrasi liberal namun demokrasi terpimpin yang tidak lagi 
didasarkan atas faham trias politika. Kepala Daerah bersama-sama DPRD 
menjalankan tugas, wewenang pemerintahan di bidang legislatif tetapi di bidang 
pemerintahan eksekutif Kepala Daerah itu dalam menjalankan pemerintahan sehari-
hari dibantu oleh Wakil Kepala Daerah  dan sebuah badan yang dinamakan Badan 
Pemerintah Harian dan ia senantiasa mengadakan musyawarah dengan anggota-
anggota badan tersebut”.    
 
Pengaturan Kepala Daerah selaku pimpinan eksekutif daerah dan merupakan alat 

Pemerintah Pusat, dan pengangkatannya tetap sama dengan Penpres No. 6 Tahun 1959 
dan Penpres No. 5 Tahun 1960. Sedangkan mengenai hubungan dengan DPRD terdapat 
sedikit perubahan. Kepala Daerah menurut   Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tidak lagi 
karena jabatannya adalah Ketua DPRD, dan sebagai gantinya, ditentukan bahwa “Pimpinan 
DPRD dalam menjalankan tugas mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Daerah” 
(Pasal 8). Kepala Daerah di sini tidak lain sebagai alat Pusat. Dengan demikian Pusat 
sepenuhnya mengendalikan Daerah,149 sebagai pelaksanaan demokrasi terpimpin. 

 
Meski demikian dalam suatu negara demokrasi, adanya kewajiban Pimpinan DPRD 

untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada DPRD, secara hukum sulit dicari dasar 
hukumnya, hanya saja realitas ini tidak terlepas dari penerapan demokrasi terpimpin, Kepala 
Daerah yang karena jabatannya merupakan kepercayaan Presiden mempunyai tugas 
sebagai penanggung jawab umum Daerah. 

                                                           
147  Ibid. 
148  Marzuki, Pengaturan Hak Penyelidikan …, op.cit.,  hlm. 95. 
149  Bagir Manan, Hubungan Antara …, op.cit., hlm. 151. 
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Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa titik berat urusan 
dan kekuasaan pemerintahan daerah ditugaskan kepada Kepala Daerah dan Badan 
Pemerintah Harian. Hal itu diciptakan, seperti diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-
Undang No. 18 Tahun 1965, yaitu untuk menjamin pemerintahan yang stabil, 
berkewibawaan, mencerminkan kehendak rakyat revolusioner dan bergotong royong, yang 
mendapat kepercayaan dan amanat dari Pemerintah Pusat guna terjaminnya keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.150 

Oleh karena itu Kepala Daerah bukan saja merupakan pimpinan  pemerintah daerah 
yang bergerak di bidang urusan rumah tangga Daerah, tetapi Kepala Daerah itu merupakan 
alat Pemerintah Pusat dan sebagai “orang kepercayaan Presiden”. Dalam soal 
pertanggungjawaban kepada DPRD dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintah 
daerah dan tugas pembantuan, oleh undang-undang ini diperkenalkan istilah “keterangan 
pertanggungan jawab” dengan rumusan bahwa Kepala Daerah dalam menjalankan 
kebijaksanaan pemerintahan sehari-harinya memberikan keterangan pertanggungjawaban 
kepada DPRD, tetapi DPRD tersebut tidak berhak menjatuhkan Kepala Daerah. Ini artinya 
bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak ada sanksinya.151 

Mengenai hal ini, Penjelasan Angka II Tentang Bentuk Susunan Pemerintah Daerah,  
Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 menyatakan sebagai berikut : 

“Kalau Kepala Negara  tidak lagi dapat dijatuhkan oleh DPR, maka sudah 
sewajarnya pula Kepala Daerah tidak boleh lagi ditumbangkan oleh DPRD, agar 
dengan jalan demikian itu dapat diciptakan suatu kekuatan sentral di daerah yang riil, 
berkewibawaan dan tidak mudah goyah atas desakan-desakan golongan-golongan 
masyarakat di daerah dan tidak saja memberikan perlindungan atau pengayoman 
kepada rakyat pada umumnya, tetapi juga kompeten untuk menjalankan 
pemerintahan yang berguna bagi kepentingan bersama dan rakyat di daerah.   

 
Melalui struktur dan mekanisme yang demikian, aspek dekonsentrasi mulai diperkuat 

di daerah dan jalannya pemerintahan di daerah diharapkan lebih stabil. Pengawasan 
terhadap jalannya pemerintahan di daerah berada di tangan Kepala Daerah sebagai pejabat 
yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. 

Dengan demikian, dualisme dalam aparatur seperti terjadi pada masa berlakunya 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 ditiadakan, dan pemerintahan kolegial diganti dengan 
pemerintahan tunggal yang didampingi oleh Badan Pemerintah Harian, maka yang ada 
hanya dualisme dalam fungsi dalam jabatan.152 
 
2.1. Lembaga Legislatif Daerah 

 
Sebagaimana halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, undang-undang ini 

juga mengatur larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-
Undang No. 18 Tahun 1965,  yang meliputi larangan rangkap jabatan sebagai: a) Presiden 
dan Wakil Presiden, b) Menteri, c) Pimpinan  dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, d) 
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau anggota Badan Pemerintah Harian dari daerah 
yang bersangkutan atau daerah yang lain, e) Ketua, Wakil Ketua  Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dari Daerah yang lain, serta e) Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan 
pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan kepada Daerah yang bersangkutan.  

Demikian juga beberapa larangan untuk dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana 
diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang  No. 18 Tahun 1965 sebagai berikut: 

a. menjadi advokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah 
yang bersangkutan itu tersangkut; 

                                                           
150  Marzuki, Pengaturan Hak Penyelidikan…, op.cit., hlm. 96. 
151  Andi Mustari Pide, op.cit., hlm. 15. 
152  M. Solly Lubis, Serba-serbi ...., op.cit., hlm. 162. 
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b. ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari perhitungan yang dibuat oleh 
sesuatu badan dalam mana ia duduk sebagai  anggota pengurusnya, kecuali 
apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran  keuangan Daerah yang 
bersangkutan; 

c. langsung ataupun tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung 
untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau 
berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah; 

d. melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang 
berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan. 

 
Akan tetapi berkaitan dengan kekuasaan legislatif, maka sejalan dengan kedudukan 

Kepala Daerah yang diperkuat dan diberi fungsi dalam undang-undang baik sebagai pusat 
daya upaya kegiatan pemerintahan daerah yang bergerak dibidang urusan rumah tangga 
Daerah, tetapi juga mata rantai yang kuat dalam organisasi Pemerintah Pusat, maka 
keberadaan DPRD bukanlah pemegang kekuasaan yang utama dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, sehingga pengaturan kewenangan DPRD hanya terbatas sekali. 
Dengan perkataan lain, dibandingkan dengan undang-undang yang mengatur pemerintahan 
daerah sebelumnya, ternyata Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 memuat paling sedikit 
tentang kekuasaan, tugas, dan kewajiban DPRD. Hampir semua kekuasaan, tugas dan 
kewajiban Pemerintah Daerah dilimpahkan kepada Kepala Daerah.  

Atas dasar itu, maka tidak mengherankan apabila DPRD ini tidak diberikan 
kewenangan yang luas sebagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, melainkan  dalam 
hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah bersama-sama dengan Kepala 
Daerah (Pasal 39); 

2. Membuat dan menetapkan peraturan daerah bersama-sama dengan Kepala 
Daerah (Pasal 27 dan Pasal 49); 

3. Melakukan sidang atau rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan 
(Pasal 29 Ayat (2); 

4. Membuat Peraturan Tata Tertib berdasarkan Pedoman dan disahkan oleh 
Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah setingkat lebih atas (Pasal 31); 

5. Memberikan pertimbangan atas usul Kepala Daerah tentang penambahan 
jumlah anggota Badan Pemerintah Harian (Pasal 33 Ayat (2); 

6. Mengajukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 12 dan 
Pasal 21); 

7. Menetapkan peraturan yang berisi ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 
(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- bagi yang 
melanggar peraturan (Pasal 51); 

8. Mengajukan hak petisi untuk membela kepentingan daerah dan penduduknya 
kepada Pemerintah dan DPR dengan sepengetahuan Kepala Daerah (Pasal 55). 

Dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah, apabila DPRD dipandang 
melalaikan tugas dan kewenangannya, maka kewenangan tersebut dapat diambil alih oleh 
Menteri Dalam Negeri untuk diurus oleh Kepala Daerah berdasarkan petunjuk Menteri 
Dalam Negeri (Pasal 56), sedangkan bagi Kepala Daerah tidak diatur mengenai kelalaian 
melaksanakan tugas, karena kedudukan Kepala Daerah yang juga alat Pusat di Daerah.  

Selain pengaturan yang demikian, DPRD juga diberikan tugas berdasarkan 
ketentuan Pasal 30 Ayat (2) dalam melakukan rapat terbuka untuk mengambil keputusan 
yang berkenaan dengan : 

1. anggaran belanja, perhitungan anggaran belanja; 
2. penetapan, perubahan dan penghapusan pajak; 
3. mengadakan pinjaman uang; 
4. perusahaan daerah; 
5. kedudukan harta benda dan hak-hak Daerah; 
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6. melakukan pekerjaan-pekerjaan, penyerahan-penyerahan barang dan 
pengangkutan-pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum; 

7. penghapusan tagihan-tagihan sebagian atau seluruhnya; 
8. mengadakan persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai; 
9. penerimaan anggota-anggota baru; 
10. mengadakan usaha-usaha yang dapat merugikan atau mengurangi 

kepentingan umum. 
 

Tugas ini tentunya berkaitan dengan kewajiban DPRD untuk mengurus rumah 
tangga Daerah, akan tetapi pelaksanaan berbagai fungsi dimaksud tidak dilakukan sendiri 
oleh DPRD, karena dalam membuat berbagai peraturan daerah maupun berbagai 
keputusan oleh undang-undang diamanatkan harus dengan sepengetahuan Kepala Daerah, 
karena setiap peraturan dan keputusan tersebut harus ditandatangani juga (contra sign) 
oleh Kepala Daerah (Pasal 54 Ayat (2). 

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka DPRD pada dasarnya dalam berbagai 
kewenangan selalu berada dalam bayang-bayang Kepala Daerah. Dengan perkataan lain 
tugas dan kewenangan yang melekat pada DPRD tidak lebih dari sekedar formalitas belaka 
atau pelengkap demokrasi semata.153 
 
2.2.  Lembaga Eksekutif Daerah  

Dalam konteks lembaga eksekutif daerah berdasarkan Undang-Undang No. 18 
Tahun 1965, terdapat hal yang berbeda disbanding dengan undang-undang yang berlaku 
sebelumnya. Realitas ini dapat diperhatikan dengan adanya Wakil Kepala Daerah dan 
Badan Pemerintah Harian yang mendampingi Kepala Daerah dalam melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
 
2.2.1.  Kepala Daerah 

Menurut undang-undang ini kedudukan Kepala Daerah menjadi lebih kuat dari 
DPRD, karena bukan Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi 
Pimpinan DPRD berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 
Kepala Daerah (Pasal 8), akan tetapi di sisi lain Kepala Daerah tidak lagi diposisikan 
sebagai Ketua DPRD sebagaimana pernah diatur dalam Penpres No. 5 Tahun 1960. 

Walaupun Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 ini menyebutkan 
Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, tetapi dalam Penjelasan angka II 
disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan di daerah diletakkan dalam tangan Kepala 
Daerah dan dibantu oleh Wakil Kepala Daerah  serta Badan Pemerintah Harian (BPH), 
sehingga menunjukkan adanya peletakan kekuasaan utama penyelenggaraan 
pemerintahan daerah pada Kepala Daerah, bukan pada DPRD. 

Sesuai dengan dasar pikiran Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, yang 
menghendaki peniadaan sistem dualisme dalam pimpinan pemerintahan di daerah telah 
dilaksanakan, akan tetapi terhadap  Kepala Daerah masih diletakkan  dua fungsi, yaitu 
sebagai alat pemerintah pusat dan juga sebagai alat pemerintah daerah.  

Dalam hubungannya  dengan kedudukan sebagai Kepala Daerah ini, Ateng 
Syafrudin mengemukakan : 

Berlandaskan pemikiran kepada otonomi seluas-luasnya dan demokrasi terpimpin, 
undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang 
No. 18 Tahun 1965 sepanjang mengenai status Kepala Daerah melanjutkan 
ketentuan tentang pengintegrasian Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Pusat 
dengan alat Pemerintah Daerah, sehingga Kepala Daerah itu mempunyai dwi 
status.154 

                                                           
153  Juanda, op.cit, hlm. 177. 
154  Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, (Bandung: P.T. Citra Aditya 

Bakti,  1993), hlm. 206. 
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Memperhatikan kedudukan yang demikian, tugas dan wewenang Kepala Daerah 

dapat dikategorikan kepada 2 (dua) aspek : 
Pertama, sebagai alat Pemerintah Pusat, maka Kepala Daerah itu bertugas dan 

berwenang sebagai berikut (Pasal 44 Ayat (2) : 
1. memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisionil di daerahnya, dengan 

mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang 
bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan Pemerintah Pusat di 
daerah dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah 

3. melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintah Daerah 
4. menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh Pemerintah 

Pusat. 
 

Dalam hubungan ini menurut Ateng Syafrudin terdapat 14 (empat belas) sebutan 
yang melekat pada Kepala Daerah selaku perangkat pusat, dengan rincian berikut:155  

1. sebagai wakil dari daerahnya di dalam dan di luar pengadilan; 
2. sebagai penanggung jawab umum daerahnya; 
3. sebagai pimpinan penyelenggara eksekutif pemerintahan daerah; 
4. sebagai kepercayaan Presiden selaku Pemerintah Pusat untuk daerahnya; 
5. sebagai sesepuh, pamong dan pengayom, pelindung daerahnya; 
6. sebagai mata rantai kegiatan pemerintahan pusat di daerah; 
7. sebagai pembimbing semua instansi dan lembaga-lembaga pemerintah di 

daerahnya; 
8. sebagai pengurus dan penjamin keamanan dan ketertiban umum daerah; 
9. penjaga keseimbangan yang harmonis dari pelbagai kepentingan baik antara 

pusat dan daerah maupun antara seluruh lapisan dan golongan masyarakat di 
daerahnya; 

10. sebagai pusat daya upaya kegiatan daerah; 
11. sebagai pengawas jalannya pemerintahan daerah; 
12. sebagai pembina kontinuitas pembangunan daerah; 
13. sebagai pendukung dan penegak kewibawaan pemerintah; 
14. sebagai penegak hukum yang bijaksana. 

 
 

Kedua, sebagai alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah bertugas dan berwenang 
sebagai berikut : 

1. Memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah, baik di bidang 
urusan rumah tangga daerah maupun di bidang pembantuan (Pasal 44 Ayat (3); 

2. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 46); 
3. Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah atas petunjuk Menteri Dalam 

Negeri, jika DPRD bersangkutan melalaikan tugas kewenangannya  (Pasal 56 
Ayat (2); 

4. Menjalankan tugas dan kewenangan DPRD daerah bersangkutan, apabila 
karena sesuatu hal DPRD tersebut berhalangan (Pasal 56 Ayat (3); 

5. Meminta pertanggungjawaban Pimpinan DPRD bersangkutan atas pelaksanaan 
tugasnya (Pasal 8) ; 

 
Sejalan dengan kedudukan tersebut, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 

1965 menentukan bahwa Kepala Daerah dalam melaksanakan politik Pemerintah 
bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan hirarki yang 
ada, dalam arti bagi Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab kepada Presiden melalui 

                                                           
155  Ibid, hlm. 206-207. 



93 

 

Menteri Dalam Negeri dan bagi Kepala Daerah Tingkat II dan III kepada Kepala Daerah 
setingkat lebih atas (Pasal 45 Ayat (2). Namun demikian dalam undang-undang ini, apabila 
dicermati dalam beberapa ketentuan juga terdapat kewajiban Kepala Daerah bertanggung 
kepada DPRD  berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) yang menentukan bahwa Kepala Daerah 
dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya dalam bidang urusan otonomi 
maupun dalam bidang tugas pembantuan bertanggung jawab kepada DPRD bersangkutan 
sekurang-kurangnya sekali setahun, atau apabila dipandang perlu oleh DPRD. 

Meskipun ada pertanggungjawaban terhadap DPRD, akan tetapi oleh undang-
undang ini menentukan bahwa Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu 
keputusan DPRD, kecuali apabila pejabat yang berwenang mengangkat Kepala Daerah 
menghendaki untuk diberhentikan (Pasal 17). Penjelasan undang-undang ini menerangkan 
bahwa karena Presiden tidak dapat lagi dijatuhkan oleh DPR, maka sudah sewajarnya pula, 
kalau Kepala Daerah itu tidak boleh ditumbangkan oleh DPRD, agar dengan jalan yang 
demikian dapat tercipta kekuatan sentral di daerah, yang ril, berkewibawaan, dan tidak 
mudah goyah atas desakan-desakan golongan-golongan masyarakat di daerah yang tidak 
hanya akan memberikan perlindungan atau pengayoman kepada rakyat pada umumnya, 
tetapi juga kompeten untuk menjalankan pemerintahan yang berguna bagi kepentingan 
bersama dari rakyat Daerah. 

Realitas yang demikian menunjukkan kedudukan Kepala Daerah dalam konteks 
Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 semakin diperkuat dan diberi fungsi  strategis yang 
tidak hanya sebagai pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka 
otonomi, tetapi juga merupakan mata rantai yang kuat dalam organisasi Pemerintah Pusat, 
yang juga mempunyai implikasi terhadap keberadaan DPRD dalam hal pimpinan DPRD 
dalam menjalankan tugas mempertanggungjawab- kannya kepada Kepala Daerah, 
sehingga menunjukkan adanya penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah 
yang sentralistik. 
 
2.2.2.  Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian                                                                 

 
Mengingat posisi Kepala Daerah yang sangat dominan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah, maka undang-undang ini menentukan adanya Wakil Kepala 
Daerah dan Badan Pemerintah Harian sebagai pembantu Kepala Daerah.156 Pasal 47 
undang-undang ini menentukan bahwa Wakil Kepala Daerah juga merupakan alat 
pemerintah pusat dan sekaligus alat pemerintah daerah, yang berfungsi membantu Kepala 
Daerah dalam menjalankan tugas kewenangannya sehari-hari menurut pedoman yang 
diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat 
menyerahkan kepada Wakil Kepala Daerah  untuk dan  atas namanya memberikan 
keterangan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Memperhatikan kedudukan ini, maka konsekuensi yuridisnya Wakil Kepala Daerah 
menjalankan tugas dan kewenangan Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan, 
atau apabila berhalangan tetap, maka Wakil Kepala Daerah menggantikannya sampai habis 
masa jabatannya, kecuali Pemerintah Pusat menentukan lain. Sedangkan Badan 
Pemerintah Harian bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah baik diminta 
ataupun tidak, serta menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah, sehingga 
institusi BPH ini hanya merupakan lembaga penasehat belaka. 

Susunan yang demikian memperlihatkan bahwa di dalam undang-undang ini 
terdapat dua jabatan yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pemerintahan 
sehari-hari, yaitu Wakil Kepala Daerah dan BPH. Walaupun keduanya menyandang posisi 
sebagai pembantu Kepala Daerah, terdapat perbedaan yang sangat prinsipil, yaitu bahwa 
kata “dibantu” pada Wakil Kepala Daerah secara otomatis dapat melakukan kewenangan-

                                                           
156  Dalam hal ini, Wakil Kepala Daerah merupakan struktur baru dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah, yang belum pernah diatur pada ketentuan sebelumnya. Perhatikan 
Andi Mustari Pide,  op.cit., hlm. 111. 
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kewenangan Kepala Daerah, jika Kepala Daerah tidak dapat melaksanakan 
kewenangannya, juga dapat menggantikan posisi Kepala Daerah bila Kepala Daerah 
meninggal dunia atau diberhentikan (berhalangan tetap), sedangkan BPH tidak dapat 
menggantikan posisi yang demikian. 

Realitas tersebut menunjukkan, akibat penerapan demokrasi terpimpin telah terjadi 
pergeseran peraturan perundang-undangan yang mengatur struktur dan kewenangan 
penyelenggara pemerintahan daerah, yang memberikan kedudukan kepada Kepala Daerah 
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.157 Pentingnya kedudukan Kepala Daerah sebagai 
pemusatan pimpinan pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat di daerah oleh 
Penjelasan undang-undang ini disebutkan merupakan “kedudukan khas” dalam susunan 
ketatanegaraan. 

Sementara itu, DPRD yang merupakan institusi pendemokrasian di daerah yang 
pada dasarnya dipilih berdasarkan pemilihan umum, berada di bawah Kepala Daerah 
sebagaimana diperhatikan dari kewenangan Kepala Daerah dalam 2 (dua) hal, yaitu:  
pertama, berwenang meminta pertanggungjawaban Pimpinan DPRD, dan kedua berwenang 
menggantikan kedudukan DPRD apabila DPRD melalaikan kewajiban atau tidak dapat 
melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan  urusan rumah tangga daerah. 

Oleh sebab itu, dilihat dari sudut ketatanegaraan menurut Andi Mustari Pide158 
terdapat dua hal yang menarik dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 yang dianggap 
kurang sinkron dengan kekuasaan Kepala Daerah yang sangat besar dan dianutnya 
otonomi riil dan seluas-luasnya. Di satu pihak disebutkan perlunya pemusatan pimpinan 
pada Kepala Daerah untuk mempertahankan negara kesatuan, dan dilain pihak disebutkan 
bahwa kebijaksanaan politik  untuk memberikan otonomi yang seluas-luasnya dan riil 
kepada daerah perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang berdaya guna. 

Secara teoritis sebenarnya bila otonomi seluas-luasnya  diselenggarakan, maka 
DPRD seharusnya diberi posisi yang kuat kedudukannya dan besar kekuasaannya, bukan 
Kepala Daerah atau paling tidak kedudukan diantara keduanya seimbang (balances), 
sedangkan bila kekuasaan terpusat pada Kepala Daerah baik sebagai alat pemerintah pusat 
maupun alat pemerintah daerah, maka otonomi yang diberikan bukan otonomi seluas-
luasnya, malahan ada upaya penguatan dekonsentrasi. Oleh sebab itu sulit dimengerti 
maksud pemberian otonomi riil dan seluas-luasnya dalam undang-undang ini, apalagi 
adanya pertanggungjawaban DPRD kepada Kepala Daerah, akan tetapi hal seperti itulah 
yang dikehendaki oleh sistem ketatanegaraan pada saat itu.159 Dengan demikian politik 
hukum pemerintahan daerah dalam undang-undang ini  hampir sama dengan yang 
digariskan dalam Penpres No. 6 Tahun 1959 dan Penpres No. 5 Tahun 1960, yaitu upaya 
penguatan sentralisasi.  
 
 
C.  Pengaturan DPRD dan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 5  Tahun 

1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. 
 
1.  Tinjauan Umum  

Setelah Orde Baru lahir, maka Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 mulai dikaji 
ulang, karena dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak demokratis dan bertentangan 
dengan UUD 1945. Demokrasi Terpimpin dan Manipol USDEK yang menjadi landasannya 
bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang oleh Orde Baru akan ditegakkan secara 
murni dan konsekuen. Oleh sebab itu pada tanggal 5 Juli 1966 MPRS mengeluarkan suatu 
Ketetapan yang menyangkut otonomi daerah, yaitu Ketetapan MPR No. XXI/MPRS/1966 
tentang pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah. 

                                                           
157  Perhatikan Ateng Syafrudin, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) …, op.cit., hlm. 21. 
158  Andi Mustari Pide, op.cit., hlm. 15-16. 
159  Ibid. 



95 

 

Dalam Ketetapan MPRS tersebut, yang hanya berisi 7 (tujuh) Pasal mengandung 2 
(dua) pokok pikiran : Pertama, asas desentralisasi harus dilaksanakan secara konsekuen 
dengan meletakkan tanggung jawab otonomi riil yang seluas-luasnya di tangan pemerintah 
daerah, di samping menjalankan politik dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital.160 
Kedua, Pemerintah bersama DPRGR harus  meninjau kembali produk hukum sebelumnya 
untuk disesuaikan dengan paradigma baru  dalam rangka kembali kepada UUD 1945 secara 
murni dan konsekuen. 

Untuk menindaklanjuti amanat Ketetapan MPRS tersebut, maka pada awal tahun 
1968  Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah merumuskan beberapa Rancangan 
Undang-Undang. Pada tanggal 16 Maret 1968 Presiden telah menyampaikan kepada 
Pimpinan DPR dua buah Rancangan Undang-Undang, yaitu: Rancangan Undang-Undang 
tentang Hubungan Pemerintah dengan Pemerintah di Daerah, Rancangan Undang-Undang 
tentang Daerah Swatantra, dan kemudian pada tanggal 20 Juni 1970 Rancangan Undang-
Undang tentang Dekonsentrasi.161 

Akan tetapi format otonomi seluas-luasnya ini kemudian berubah setelah adanya 
Sidang Umum MPR Tahun 1973 yang melahirkan 2 (dua) produk MPR berkenaan dengan 
Pemerintahan Daerah : 
1. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, yang di dalamnya memuat garis besar 

penyelenggaraan pemerintah daerah, yang antara lain mengamanatkan prinsip 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut:162 

“Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh 
pelosok negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka 
hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar ketentuan 
negara kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan 
bertanggung jawab dan yang dapat menjamin perkembangan serta pembangunan 
daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi”.  

2. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang Berupa 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, yang antara lain menyatakan 
tidak berlaku lagi “Ketetapan MPRS No. XXI tentang Pemberian Otonomi seluas-luasnya 
Kepada Daerah”. 
 

Melalui pengaturan pemerintahan daerah dalam kedua Ketetapan MPR tersebut, 
maka Pemerintah kemudian menarik kembali tiga rancangan undang-undang yang diajukan 
terdahulu dan menggantikannya dengan sebuah Rancangan Undang-Undang tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pemerintah mengemukakan dasar pertimbangan 
utama mengganti ketiga rancangan undang-undang tersebut dengan satu rancangan 
undang-undang, yang disampaikan pada tanggal 30 April 1974, antara lain sebagai 
berikut:163 

1. Untuk lebih menyempurnakan materinya sesuai dengan perkembangan keadaan, 
terutama disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang telah ditegaskan dalam GBHN. 

2. Mempermudah penguasaan masalahnya secara menyeluruh,  mengingat bahwa 
materi yang diatur dalam ketiga rancangan undang-undang yang terdahulu sangat 
erat hubungannya satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian juga akan 
mempermudah dan mempersingkat waktu pembahasan dalam sidang-sidang 
DPR. 

3. Mencegah kemungkinan timbulnya kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya 
nanti. 

                                                           
160  M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik  …, op.cit., hlm. 173. 
161  Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi …, op.cit., hlm. 209. Perhatikan juga The Liang Gie, 

Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid III, (Yogyakarta: 
Liberty, 1995), hlm. 79. 

162  Perhatikan Moh. Mahfud M.D. ,  Perkembangan Politik Hukum …, op.cit., hlm. 476. 
163  Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi …, op.cit., hlm. 210. 
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Berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka asas 

dekonsentrasi bukan hanya sekedar komplemen atau pelengkap terhadap asas 
desentralisasi, akan tetapi mempunyai arti yang sama pentingnya dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang ini memandang perlu 
diselenggarakannya pemerintahan di Daerah berdasarkan tiga asas sekaligus, yaitu 
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, akhirnya pada tanggal 23 Juli 1974 
Rancangan Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 

Berbeda halnya dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku 
sebelumnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 secara resmi bernama “Undang-Undang 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Penambahan kata “di” dalam penamaan 
tersebut disebabkan: 

“Oleh karena dalam undang-undang ini diatur tentang Pokok-pokok penyelenggaraan 
pemerintahan daerah Otonom dan Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan 
yang menjadi tugas Pemerintahan Pusat di Daerah, yang berarti bahwa dalam 
undang-undang ini diatur pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan 
berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan di 
daerah” (Penjelasan Umum). 
 
Dalam hubungan ini, Irawan Soejito berkenaan dengan asas penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah menyebutkan : 
berbeda dengan peraturan perundang-undangan tentang pokok-pokok Pemerintahan 
Daerah yang dahulu, pada umumnya mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan 
Daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi saja,  di dalam Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1974 diatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sehingga 
dengan demikian dalam undang-undang tersebut diatur penyelenggaraan 
pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan serta asas 
dekonsentrasi.164 
 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 telah meninggalkan prinsip “otonomi riil dan 

seluas-luasnya” dan diganti dengan prinsip “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. 
Dalam Penjelasan Umum angka 1 huruf e antara lain dinyatakan bahwa: 

 “… istilah ‘seluas-luasnya’ tidak lagi dipergunakan karena berdasarkan pengalaman 
selama ini istilah tersebut ternyata dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran 
yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan  dan tidak sesuai dengan 
maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah  sesuai dengan prinsip-
prinsip yang digariskan di dalam GBHN”. 
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih lanjut dalam Penjelasan Umum 

angka 1 huruf i Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 
sebagai berikut :  

(1) pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah harus menunjang aspirasi 
perjuangan rakyat yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi 
tingkat kesejahteraan Rakyat  Indonesia seluruhnya; 

(2) pemberian otonomi kepada Daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan 
bertanggungjawab; 

(3) asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, 
dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas 
pembantuan; 

                                                           
164  Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1990), hlm. 22-23. 
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(4) pemberian otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan 
tujuan di samping aspek pendemokrasian; 

(5) tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan daya 
guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama 
dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta 
untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan Bangsa. 

 
Sebagai undang-undang produk Orde Baru, yang pada prinsipnya mengutamakan 

pembangunan ekonomi, dimensi peraturan perundang-undangan ini tidak bisa terlepas dari 
kebijakan pembangunan ekonomi yang berasaskan trilogi pembangunan, yaitu: stabilitas 
yang makin mantap, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan kegiatan 
pembangunan dan hasil-hasilnya. Pengaruh yang cukup signifikan dari trilogi pembangunan 
tersebut adalah pelaksanaan otonomi yang diarahkan untuk terbentuknya stabilitas 
Pemerintahan Daerah, yang ciri-cirinya meliputi:165   

a. Konsentrasi kekuasaan terletak di lembaga eksekutif (Kepala Daerah). 
b. Dihapusnya lembaga BPH (Badan Pemerintah Harian) sebagai perwakilan 

parpol di dalam Pemerintahan Daerah (versi Undang-undang No. 1 Tahun 
1957). 

c. Tidak dilaksanakannya hak angket DPRD yang dapat mengganggu keutuhan 
Kepala Daerah. 

d. Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi secara hirarki 
kepada Presiden. 

e. Kepala Daerah hanya memberikan keterangan kepada DPRD tentang 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sekali dalam setahun. 

 
Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka terdapat beberapa karakteristik yang sangat 

menonjol dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini, 
antara lain:166  

Pertama, Wilayah negara dibagi ke dalam daerah besar dan kecil yang bersifat 
otonom atau administratif saja. Sekalipun tidak ada perbedaan yang tegas antara daerah 
otonom dengan daerah administratif, tetapi kenyataannya sebuah wilayah pemerintahan 
mempunyai dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai daerah otonom yang berhak mengatur 
dan mengurus rumah tangga dan sebagai wilayah administratif yang merupakan 
representasi dari kepentingan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Prinsip ini diwujudkan 
sebagai refleksi dari prinsip dekonsentrasi yang diselenggarakan sekaligus dengan 
desentralisasi. 

Kedua, pemerintahan daerah diselenggarakan secara bertingkat, yaitu Daerah 
Tingkat I, Daerah Tingkat II sebagai Daerah Otonom, dan kemudian Wilayah Administratif 
berupa Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Kecamatan. Daerah otonom yang lebih tinggi 
berhak memberikan pengawasan terhadap daerah yang lebih rendah. Hubungan antara 
Daerah Tingkat I dengan Daerah Tingkat II bersifat hirarkis, dalam semua aspek 
pemerintahan terutama yang menyangkut kekuasaan eksekutif  dan kekuasaan legislatif. 
Oleh karena itu, undang-undang ini mengandung prinsip yang bertentangan satu dengan 
lainnya. Dengan adanya DPRD, maka diharapkan demokrasi dapat diwujudkan, tetapi 
dengan sistem otonomi yang bertingkat dan hirarkis dengan sendirinya akan menafikan 
demokrasi itu sendiri. 

Ketiga, DPRD baik Tingkat I maupun Tingkat II merupakan bagian dari Pemerintah 
Daerah. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 
yang menyebutkan : Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Prinsip ini baru 

                                                           
165  J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, (Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal 

dan Tantangan Global, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23. 
166  H.r. Syaukani, dkk, op.cit, hlm. 145-151. 
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pertama kali dalam sejarah perjalanan pemerintahan daerah di Indonesia, karena umumnya 
DPRD terpisah dari Pemerintah Daerah. 

Keempat, peranan Menteri Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah bersifat sangat eksesif atau berlebih-lebihan yang diwujudkan dengan melakukan 
pembinaan langsung terhadap Daerah (Pasal 67). Hal itu menjadi bertambah kompleks lagi 
dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, baik pengawasan 
umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. 

Kelima, undang-undang ini memberikan kedudukan yang sangat kuat kepada Kepala 
Wilayah daripada Kepala Daerah, selaku aparatur pusat, karena Wilayah administratif 
berlangsung mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota sampai pada Camat di tingkat 
Kecamatan. 

Keenam, Keuangan Daerah, sebagaimana umumnya dengan undang-undang 
terdahulu, diatur secara umum, hanya menyebut sumber keuangan daerah. Akan tetapi 
daerah sama sekali tidak memiliki keleluasaan dalam menggali sumber daya keuangan 
dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah. Sumber daya alam 
seperti hasil hutan, pertambangan, gas alam, dan mineral sepenuhnya diatur dan dikuasai 
oleh Pemerintah Pusat, sementara Daerah hanya menerima sekedar imbalan yang 
ditentukan oleh Pemerintah. 
 
2.  Struktur Pemerintahan Daerah. 

 
Struktur pemerintahan daerah dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 13 Ayat 

(1) yang menyebutkan : “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah”. Pemerintah Daerah adalah alat kelengkapan daerah otonom, oleh karena 
itu Pemerintah Daerah bertugas menjalankan semua hak, wewenang dan kewajiban untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan perkataan lain, Kepala Daerah dan 
DPRD baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang menyelenggarakan pengaturan dan 
pengurusan rumah tangga daerah. DPRD melakukan baik fungsi regeling maupun 
bestuur.167 

Dengan kedudukan yang demikian, Kepala Daerah diharapkan dapat bekerja sama 
secara serasi dengan DPRD, sehingga tertib pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan 
lancar. Penyertaan DPRD di dalam pemerintahan daerah adalah merupakan perwujudan 
pengikutsertaan rakyat untuk turut bertanggung jawab di dalam pemerintahan sejalan 
dengan asas demokrasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia.   

Akan tetapi konstruksi yang termuat dalam Batang Tubuh tersebut, tidak secara 
konsisten diikuti dalam Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, sebagaimana 
tersebut pada Penjelasan Umum angka 4 huruf d butir 2 yang menyebutkan antara lain: 
“Dengan demikian, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah, ada pembagian 
tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dengan 
DPRD, yaitu Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak dalam bidang 
legislatif”. 

Bahkan lebih eksplisit kedudukan Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka otonomi 
dalam Penjelasan undang-undang ini ditentukan : “Kiranya perlu ditegaskan di sini, bahwa 
walaupun DPRD  adalah unsur Pemerintah Daerah, tetapi DPRD tidak boleh mencampuri 
bidang eksekutif, tanpa mengurangi hak-haknya sesuai dengan undang-undang ini. Bidang 
Eksekutif adalah wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah sepenuhnya”.168  Suatu 
Penjelasan yang mencerminkan pemisahan kekuasaan (separation of power) antara Kepala 
Daerah dengan DPRD.     

Sungguhpun secara formal, kedudukan DPRD dengan Kepala Daerah sebagai mitra 
yang setara, namun dalam prakteknya alokasi kekuasaan lebih besar pada Kepala Daerah. 

                                                           
167  Bagir Manan,  Hubungan Antara …, op.cit., hlm. 237-238. 
168  Perhatikan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. 
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Hal ini terjadi karena dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi, yaitu sebagai Kepala 
Daerah otonom yang memimpin dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan 
daerah, serta sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan 
umum. Dalam pada itu, ketergantungan daerah kepada subsidi pemerintah pusat dalam 
mendukung anggaran belanjanya, menyebabkan pertanggungjawaban keuangan daerah 
juga tidak sepenuhnya harus diberikan kepada DPRD, tetapi lebih kepada Pemerintah 
Pusat.  

Sehubungan dengan hal tersebut, susunan pemerintahan daerah berdasarkan 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dapat disimpulkan ke dalam 2 (dua) hal, yaitu: 

 
Pertama, Kepala Daerah adalah alat kelengkapan utama pemerintahan daerah 
otonom, bukan DPRD. Kedua, baik ditinjau dari fungsi, pertanggungjawaban, cara-
cara pengangkatan dan pencalonan serta wewenang yang ada, Kepala Daerah lebih 
mencerminkan sebagai alat (wakil) Pemerintah Pusat daripada sebagai alat 
kelengkapan daerah otonom. Apabila hal ini ditinjau dalam rangka hubungan antara 
Pusat dan Daerah, maka kecenderungan sentralisasi lebih kuat daripada 
desentralisasi.169 
 
Kedudukan yang demikian pada pokoknya dimaksudkan untuk mengadopsi struktur 

Pemerintah Pusat, dalam hal kedudukan Presiden “neben” dengan DPR, sehingga di 
Tingkat Daerah, Kepala Daerah juga mempunyai kedudukan  yang sama tinggi dengan 
DPRD. Dengan  kedudukan yang sama tinggi ini diharapkan akan lebih mudah untuk 
menjalin kerja sama yang serasi dalam suasana kemitraan. 

Persepsi yang demikian tentunya kurang relevan,  karena hubungan Presiden dan 
DPR di Pusat dengan hubungan DPRD di Tingkat Daerah  mempunyai perbedaan yang 
fundamental:170 

Pertama, meskipun kedudukan Presiden “neben” dengan DPR, akan tetapi DPR juga 
berfungsi mengawasi tindakan Presiden. Presiden yang bertanggung jawab kepada MPR  
harus memperhatikan pengawasan oleh DPR, karena anggota DPR juga merupakan 
anggota MPR. Apabila DPR menilai bahwa Presiden telah sungguh-sungguh melanggar 
UUD dan Haluan Negara, maka DPR dapat meminta MPR melangsungkan Sidang Istimewa 
untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, yang dapat membawa konsekuensi 
pemberhentian Presiden dari jabatannya.  

Di Tingkat Daerah, DPRD tidak berfungsi mengawasi tindakan Kepala Daerah 
sebagaimana DPR mengawasi Presiden, karena Kepala Daerah yang juga sebagai Kepala 
Wilayah (Gubernur) secara hirarkis bertanggung jawab kepada Presiden. Juga di Daerah 
tidak ada lembaga yang dapat dipersamakan dengan MPR yang ada di Pusat. 

Kedua, apabila di Tingkat Pusat. Presiden dipilih oleh MPR dan bertanggung jawab 
kepada lembaga tertinggi negara tersebut, sementara itu di Tingkat Daerah, calon-calon 
Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, tetapi karena mereka juga adalah Kepala Wilayah 
(Gubernur), maka diangkat oleh Presiden dan karenanya bertanggung jawab kepada 
Presiden, sehingga Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD.  
 
 2.1.  Lembaga Legislatif Daerah. 

 
Dalam konteks Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, lembaga legislatif daerah 

(DPRD) ini ditentukan bahwa “Susunan, keanggotaan dan pimpinan DPRD, begitu juga 

                                                           
169  Bagir Manan, Hubungan Antara …, op.cit., hlm. 241. 
170  Rudini, Kedudukan dan Fungsi DPRD dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, dalam Miriam 

Budiardjo dan Ibrahim Ambong (ed.), Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 107. 
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sumpah/janji, masa keanggotaan dan larangan rangkap jabatan bagi anggota-anggotanya 
diatur dengan undang-undang”. 

Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan mengenai DPRD ini juga harus merujuk 
kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 4 Tahun 1975, Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 dan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 
1985 maupun Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan 
dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, selanjutnya disebut Undang-Undang No. 2 Tahun 
1985. Dalam hubungan ini keberadaan anggota DPRD ini  didasarkan pada mekanisme 
pemilihan umum antara 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yaitu Golongan Karya, 
Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan, dan juga melalui 
pengangkatan. Oleh sebab itu, susunan anggota DPRD baik Tingkat I maupun Tingkat II 
terdiri atas wakil dari organisasi Pemilihan Umum dan Golongan Karya ABRI dengan masa 
jabatan 5 (lima) tahun.171 

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, selain DPRD berkedudukan sebagai 
unsur pemerintah daerah, juga berfungsi  sebagai wakil rakyat, karena anggota-anggota 
lembaga ini dipilih, sehingga DPRD adalah merupakan badan perwakilan. Dalam kedudukan 
sebagai wakil rakyat, DPRD menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 pada pokoknya 
mempunyai fungsi: melaksanakan dan menampung aspirasi masyarakat,  melaksanakan 
kegiatan legislatif, dan melaksanakan kegiatan pengawasan. Guna mengaplikasikan fungsi 
tersebut, DPRD mempunyai hak sebagai berikut: hak anggaran, hak mengajukan 
pertanyaan bagi masing-masing anggota, hak meminta keterangan, hak mengadakan 
perubahan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak prakarsa dan hak penyelidikan. 

Memperhatikan realitas yang demikian, maka kemampuan DPRD melaksanakan 
fungsi sebagai lembaga perwakilan dapat dilihat dari persepsi para anggotanya dalam 
mengangkat berbagai masalah dalam masyarakat untuk dibahas dalam forum DPRD. 
Dengan perkataan lain, kemampuan DPRD melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan 
dari rakyat yang diwakili merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan fungsi sebagai wakil 
rakyat. Oleh karena itu, DPRD dituntut untuk mampu mengolah tuntutan dan dukungan 
masyarakat, serta mampu merumuskan dan menyalurkan masalah-masalah  yang secara 
langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat di daerah ke dalam berbagai 
kebijaksanaan pemerintahan daerah. 

Cara pelaksanaan hak-hak DPRD tersebut diatur dengan Tata Tertib DPRD sesuai 
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan khusus 
mengenai pelaksanaan hak penyelidikan diatur dengan undang-undang, karena hak 
mengadakan penyelidikan itu mempunyai konsekuensi-kensekuensi yang luas172, dan 
berdasarkan pengamatan Penulis sampai undang-undang ini diganti belum pernah 
diwujudkan undang-undang tentang hak penyelidikan tersebut. 

Selanjutnya di dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 ditentukan 
kewajiban DPRD, yaitu : 

a. mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan UUD 
1945; 

b. menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekwen Garis-Garis Besar 
Haluan Negara, Ketetapan-Ketetapan MPR serta mentaati segala peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

c. bersama-sama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan peraturan-peraturan untuk kepentingan daerah dalam batas-batas 

                                                           
171  Hal ini dapat diperhatikan dalam Pasal 13a Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 tentang 

Pemilihan Umum, Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan 

dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 
172  Perhatikan Pasal 29 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. 
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wewenang yang diserahkan kepada Daerah atau untuk melaksanakan 
peraturan perundang-undangan yang penjelasannya ditugaskan kepada 
Daerah 

d. Memperhatikan aspirasi demi memajukan tingkat kedudukan rakyat dengan 
berpegang pada program pembangunan Pemerintah. 

 
Sejalan dengan kewajiban tersebut, menurut Ateng Syafrudin, berdasarkan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1974,  tugas pokok DPRD adalah meliputi : 
a. memberikan persetujuan kepada Kepala Daerah dalam membuat peraturan 

daerah, termasuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Pasal 30 sub c dan Penjelasan Pasal 64); 

b. mengawasi jalannya pemerintahan daerah sebagai konsekuensi dari kewajiban 
Kepala Daerah untuk memberi keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD 
(Pasal 22 Ayat (3) dan Penjelasan Umum huruf e).173 

 
Untuk menjalankan fungsi pokok dimaksud, maka DPRD diberikan berbagai 

kewenangan sebagai berikut:174 
a. Bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan pemerintahan di daerah, 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan (Pasal 
7, Pasal 12 dan Pasal 13); 

b. Mencalonkan dan memilih Kepala Daerah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan 
sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang atas kesepakatan Pimpinan DPRD/Pimpinan 
Fraksi dengan Menteri Dalam Negeri bagi Kepala Daerah Tingkat I dan Gubernur 
bagi Kepala Daerah Tingkat II (Pasal 15 dan Pasal 16); 

c. Memberikan persetujuan atas calon Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh Kepala 
Daerah kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri bagi Wakil Kepala Daerah 
Tingkat I, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah bagi 
Wakil Kepala Daerah Tingkat II (Pasal 24); 

d. Meminta keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya 
sekali dalam setahun, atau apabila dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau diminta 
oleh DPRD (Pasal 22); 

e. Melalui hak anggaran, DPRD menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
perubahan APBD dan pengesahan APBD (Pasal 29, Pasal 38 jo. Pasal 30 sub c) 

f. Melalui hak mengajukan pertanyaan, DPRD dapat menanyakan sesuatu  yang 
dianggap penting atas jalannya pemerintahan  daerah (Pasal 29) 

g. Melalui hak meminta keterangan, DPRD dapat menanyakan segala sesuatu tentang 
kebijaksanaan Kepala Daerah atau atas jalannya roda pemerintahan daerah (Pasal 
29) 

h. Melalui hak mengadakan perubahan, DPRD dapat mengubah sesuatu rumusan 
rencana peraturan daerah atau keputusan Pemerintah Daerah (Pasal 29); 

i. Melalui hak prakarsa, DPRD dapat mengajukan rencana peraturan yang 
memperbaiki, mengganti, atau membuat Peraturan Daerah yang baru sama sekali 
(Pasal 29); 

j. Memberikan persetujuan calon Pimpinan Sekretariat DPRD yang diajukan oleh 
Kepala Daerah (Pasal 37); 

k. Memberikan persetujuan kepada Kepala Daerah dalam menetapkan Peraturan 
Daerah (Pasal 38); 

l. Bersama-sama dengan Kepala Daerah, DPRD mengadakan penetapan, perubahan, 
dan penghapusan pajak dan retribusi daerah (Pasal 58); 

                                                           
173  Ateng Syafrudin,  DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat  …, op.cit., hlm. 41. 
174  Ibid., hal. 40-51. Perhatikan juga Marzuki, Pengaturan Hak Penyelidikan …, op.cit., hlm. 100-

101. 
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m. Bersama-sama dengan Kepala Daerah, DPRD menentukan utang piutang dan 
pinjaman daerah (Pasal 61); 

n. Bersama-sama dengan Kepala Daerah, DPRD dapat mengadakan  perusahaan 
daerah (Pasal 59); 

o. Bersama-sama dengan Kepala Daerah, DPRD menentukan penghapusan sebagian 
atau seluruhnya milik daerah (Pasal 63); 

p. Mengatur dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan, susunan organisasi, dan 
formasi sekretariat DPRD, Sekretaris  Daerah, Dinas-dinas Daerah sesuai dengan 
pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri (Pasal 36, 37, 47, dan 49); 

q. Mengatur dengan Peraturan Daerah tentang pengangkatan, pemberhentian, 
pemberhentian sementara, gaji, pensiun, uang tunggu dan hal-hal lain mengenai 
kedudukan hukum pegawai daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri (Pasal 50); 

r. Mengatur dengan Peraturan Daerah usaha-usaha yang diadakan sebagai sumber 
pendapatan daerah (Pasal 60); 

s. Mengatur dengan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pengurusan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah oleh Kepala Daerah (Pasal 
63); 

t. Memberi persetujuan atau menolak Keputusan Kepala Daerah tentang penjualan, 
diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan atau penggadaian 
barang-barang milik daerah yang dipergunakan untuk kepentingan umum (Pasal 63); 

u. Bersama-sama dengan Kepala Daerah, DPRD membuat Peraturan Daerah tentang 
Repelita Daerah dan Rencana  Induk  Pembangunan Daerah. 
 
Memperhatikan kedudukan, fungsi dan hak yang melekat pada DPRD ini, Undang-

Undang No. 5 Tahun 1974  secara formal telah menempatkan DPRD sebagai institusi 
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik sebagai unsur pemerintah 
daerah maupun sebagai badan perwakilan. Dalam posisi sebagai unsur pemerintah daerah, 
DPRD dituntut untuk dapat menjalankan tugas-tugas di bidang legislatif. Sedangkan sebagai 
badan perwakilan, DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan 
kesejahteraan rakyat. Kedudukan ini membawa konsekuensi kepada DPRD untuk 
memelihara keseimbangan dan keserasian hubungan antara kepentingan pemerintah 
dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekalipun DPRD merupakan  mitra 
Kepala Daerah, akan tetapi dalam membuat berbagai keputusan masih banyak dipengaruhi 
oleh Kepala Daerah. Dalam proses memang sering terjadi tawar menawar, tetapi bargaining 
power yang dimiliki eksekutif lebih besar dibanding legislatif. Bahkan dalam merencanakan 
Rancangan Peraturan daerah pun legislatif tidak cukup mampu, yang terbukti dari 
banyaknya Rancangan Peraturan daerah yang berasal dari eksekutif. Kedudukan legislatif 
ini akan semakin lemah bila berhadapan dengan Gubernur/Bupati/Walikota yang berfungsi 
sebagai Kepala Wilayah, karena eksekutif dalam kapasitas ini tidak lagi sebagai mitra, tetapi 
selaku aparat Pusat.175  

Berdasarkan pengaturan tentang DPRD dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, 
menunjukkan bahwa peranan DPRD sangat penting artinya sebagai mitra kerja Kepala 
Daerah. Namun semua hak dan kewajiban itu hanya dapat menjadi fungsi yang efektif dan 
efisien, terpulang kembali kepada anggota-anggota DPRD itu sendiri, yang membutuhkan 
semangat dan idealisme yang didukung oleh kualitas dari para anggotanya dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

                                                           
175  Nurul Aini, Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam Proses Pembuatan Keputusan (Suatu Studi 

tentang DPRD Tk II di Banjar Masin dan Banjar), dalam Ibrahim Ambong dan Miriam Budiardjo 

(Ed.), op.cit., hlm. 147. 
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2.2.  Lembaga Eksekutif Daerah  

 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974  menentukan bahwa pemerintah daerah adalah 

Kepala Daerah dan DPRD, akan tetapi dalam Penjelasan Umum undang-undang ini 
disebutkan “walaupun DPRD adalah unsur Pemerintah Daerah, tetapi DPRD tidak boleh 
mencampuri bidang eksekutif, tanpa mengurangi hak-haknya sesuai dengan undang-
undang. Bidang eksekutif adalah wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah 
sepenuhnya”, sehingga menunjukkan keberadaan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.  

Memperhatikan kedudukan Kepala Daerah yang sangat strategis, baik dalam 
fungsinya sebagai Kepala Wilayah Administratif maupun sebagai Kepala Daerah Otonom, 
maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 juga dimungkinkan 
adanya jabatan Wakil Kepala Daerah, akan tetapi mengingat kondisi Daerah yang berbeda-
beda, maka pelaksanaan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut akan diadakan 
sesuai kebutuhan yang diangkat dari Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan pengaturan yang sangat sumir terhadap Wakil Kepala Daerah, 
maka dalam undang-undang ini tidak ada ditentukan secara eksplisit tugas dan wewenang 
Wakil Kepala Daerah.  

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dalam diri Kepala Daerah terdapat 2 
(dua) kedudukan sekaligus, yaitu : Pertama, sebagai Kepala Daerah Otonom, berfungsi 
memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya 
pemerintahan Daerah. Kepala Daerah disini adalah merupakan pejabat negara. Kedua, 
sebagai Kepala Wilayah, berfungsi memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan 
umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. 

Bagir Manan176 berkenaan dengan kedudukan yang demikian menyebutkan bahwa 
Kepala Daerah lebih menonjol sebagai alat kelengkapan (wakil) Pemerintah Pusat daripada 
sebagai alat kelengkapan pemerintahan daerah otonom, seperti tampak dari ketentuan-
ketentuan berikut: 

1. Pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah, meskipun dipilih 
oleh DPRD, tetapi Pusat lebih menentukan, karena harus terlebih dahulu 
disepakati dengan Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I (Pasal 15 dan Pasal 16); 

2. Fungsi dan pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kepala Daerah menurut 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 secara hirarkis melalui Menteri Dalam 
Negeri bertanggung jawab kepada Presiden. Kepada DPRD Kepala Daerah 
hanya berkewajiban memberikan keterangan pertanggung jawaban. Ini berarti 
Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD. Menurut penjelasan 
sistem pertanggungjawaban semacam ini adalah : “sesuai dengan kedudukan 
Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di seluruh wilayah Negara”. Pertanggungjawaban yang demikian 
tidak sesuai dengan prinsip kerakyatan yang bersendikan dasar 
permusyawaratan/perwakilan, karena dalam kedudukannya sebagai alat 
kelengkapan pemerintahan daerah otonom, Kepala Daerah seharusnya 
bertanggung jawab kepada daerah otonom yang dalam prinsip paham 
kerakyatan dapat dilakukan langsung kepada rakyat atau melalui wakil rakyat 
(DPRD). 

3. Kekuasaan Kepala Daerah sebagai Kepala Wilayah. Salah satu wewenang 
Kepala Daerah sebagai Kepala Wilayah adalah “membimbing” dan mengawasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan 
daerah pada tingkat tertinggi adalah Kepala Daerah dan DPRD. Kepala 

                                                           
176  Bagir Manan, Hubungan Antara …, op.cit., hlm. 238-240. 
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Wilayah tidak mungkin membimbing dan mengawasi Kepala Daerah, karena 
akan berarti membimbing dan mengawasi diri sendiri. Dengan demikian, 
ketentuan tersebut hanya berlaku untuk DPRD. Kepala Wilayah membimbing 
dan mengawasi DPRD. 

 
Konstruksi yang demikian juga telah berimplikasi kepada tugas dan wewenang 

Kepala Daerah sesuai dengan kedudukan yang melekat pada Kepala Daerah, sebagaimana 
dikemukakan oleh Joeniarto:177 

“Karena ada dua kedudukan Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Pusat, yaitu 
dalam arti sebagai Kepala Pemerintahan dari pada pemerintah lokal administratif  
umum pusat, dan sebagai alat Pemerintah Daerah, yaitu dalam arti sebagai Kepala 
Pemerintahan dari pada pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus 
rumah tangga sendiri, dengan sendirinya ia mempunyai dua macam tugas yang 
berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan antara dua macam tugas tersebut terletak 
tidak hanya pada macamnya tugas, tetapi juga pada cara penyelenggaraannya dan 
cara pertanggungjawabannya. Penyelenggaraan dan pertanggungan jawab tugas 
oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat, tunduk 
kepada prinsip-prinsip dekonsentrasi, sedangkan dalam kedudukannya sebagai alat 
Pemerintah Daerah tunduk kepada prinsip-prinsip desentralisasi, masing-masing 
sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku saat itu”. 

 
Oleh karena itu, maka tugas dan wewenang Kepala Daerah dapat diklasifikasikan 

berdasarkan kedudukannya : 
Pertama, sebagai alat pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 

1974, Kepala Daerah menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah. 
Kepala Daerah memimpin eksekutif di daerahnya. Bidang eksekutif ini adalah wewenang 
dan tanggung jawab Kepala Daerah. Dalam rangka ini, Kepala Daerah memimpin 
penyelenggaraan dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan 
daerah. Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan. Sebagai 
pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di dalam daerahnya, maka selayaknyalah apabila 
Kepala Daerah mewakili daerahnya dalam segala persoalan yang timbul sebagai akibat dari 
pelaksanaan pemerintahan yang dipimpinnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan daerah, Kepala Daerah mendapat 
masukan dan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Daerah (BPD). Badan ini baik diminta 
maupun tidak bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala 
Daerah mengenai segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tetapi 
badan ini tidak turut campur secara langsung dalam soal-soal pelaksanaan pemerintahan. 
Keanggotaan Badan ini terdiri dari pimpinan  DPRD  dan unsur Fraksi-fraksi yang belum 
terwakili dalam pimpinan DPRD.178 

Kedua, sebagai alat pemerintah pusat atau dalam rangka dekonsentrasi, Kepala 
Daerah berkedudukan sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan 
pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Kepala Wilayah 
sebagai Wakil Pemerintah adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam 
wilayahnya  dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan 
membina kehidupan masyarakat di segala bidang. 

Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah menurut Pasal 81 Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1974 : 

a) membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan 
kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

                                                           
177  Joeniarto, Perkembangan Pemerintah Lokal, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 215. 
178  Andi Mustari Pide, op.cit., hlm. 138-139. 
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b) melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Negara  
dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

c) menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal 
dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam 
perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil 
guna yang sebesar-besarnya. 

d) membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
e) mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan perundang-

undangan dan Peraturan Daerah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta 
mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran  
penyelenggaraan pemerintahan. 

f) melaksanakan segala tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan diberikan kepadanya. 

g) melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas 
sesuatu instansi lainnya. 

 
Berdasarkan format yang demikian, maka dalam konteks Undang-Undang No. 5 

Tahun 1974, meskipun tidak setajam pada masa Orde Lama, keberadaan DPRD telah 
mengalami berbagai pergeseran, karena undang-undang ini cenderung sentralistik. 
Pergeseran ini dapat diperhatikan dari berbagai ketentuan yang diatur dalam  Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu:  

Pertama, konstruksi pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, 
menunjukkan adanya pengutamaan terhadap Kepala Daerah. Meskipun dalam undang-
undang kedudukan kedua organ ini sederajat, akan tetapi Kepala Daerah mempunyai 
kekuasaan yang lebih dibanding dengan DPRD, sebab undang-undang ini juga 
memposisikan kedudukan yang dualistis bagi Kepala Daerah, selain sebagai  Kepala 
Daerah juga merupakan Kepala Wilayah. Sebagai Kepala Wilayah, Kepala Daerah 
merupakan wakil Pemerintah Pusat di daerah dan juga sebagai penguasa tunggal dan 
tertinggi di bidang pemerintahan dalam wilayahnya, dalam arti memimpin pemerintahan, 
mengkoordinasikan pembangunan dan pembina kehidupan masyarakat dalam segala 
bidang. Di sisi lain DPRD diposisikan sebagai instrumen otonomi daerah yang bukan hanya 
melakukan fungsi pengaturan (regeling) tetapi juga fungsi pengurusan (bestuurs), sehingga 
terdapat kerancuan tugas dan wewenang DPRD. Pada akhirnya, orientasi lembaga 
perwakilan daerah hanya mengedepankan kepentingan pusat dari pada konsituennya, 
sehingga muncul pandangan peranan DPRD tidak lebih sebagai institusi “stempel” terhadap 
kebijakan pemerintah pusat.  

Kedua, tidak dielaborasinya asas otonomi yang seluas-luasnya di dalam undang-
undang tersebut, telah mengakibatkan kekuasaan dan kedudukan yang kuat bagi Kepala 
Daerah. Sedangkan apabila politik hukum pemerintahan yang dianut adalah otonomi seluas-
luasnya, kedudukan dan kekuasaan DPRD akan kuat.    

Ketiga, berkaitan dengan kewenangan pengawasan yang melekat pada diri Kepala 
Wilayah selaku aparat pemerintah pusat dapat mengendalikan dan mengawasi DPRD. Hal 
ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 : 
“Apabila ternyata DPRD Tingkat I melalaikan atau karena satu hal tidak dapat menjalankan 
fungsi dan kewajibannya, setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah, 
Menteri Dalam Negeri menentukan cara bagaimana hak, wewenang dan kewajiban DPRD 
itu dijalankan”. Demikian juga terhadap DPRD Tingkat II sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 35 Ayat (2). 

Keempat, Dalam undang-undang ini Kepala Daerah berkewajiban memberikan 
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, akan tetapi dalam hubungan ini DPRD 
tidak mempunyai kewenangan yang jelas, karena tiadak ada aturan konsekuensi bagi 
Kepala Daerah apabila keterangan pertanggungjawabannya tidak diterima oleh DPRD. 
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Kepala Daerah ditentukan sepenuhnya oleh Pusat dan diberi wewenang untuk mengawasi 
jalannya pemerintahan di daerah, DPRD secara praktis tidak diberi peran apa-apa. Bahkan 
keputusan-keputusan DPRD dapat ditangguhkan oleh Kepala Daerah.  

Memperhatikan perubahan struktur Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 5 
tahun 1974 dan kuatnya kedudukan Kepala Daerah sebagai alat Pusat dengan kewenangan 
yang dimiliki untuk melakukan pengawasan, menunjukkan bahwa Kepala Daerah 
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
bukan pada DPRD, sehingga keberadaan DPRD lebih didasarkan pada formalistik aspek 
pendemokrasian pemerintahan di daerah, bukan dalam kerangka desentralisasi, melainkan 
kecenderungan ke arah politik hukum yang  sentralistik yang diwujudkan melalui penguatan 
pelaksanaan asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
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BAB IV 

PENGATURAN DPRD DAN KEPALA DAERAH   

PADA MASA BERLAKUNYA PERUBAHAN  

UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 

 

A. Pengaturan DPRD dan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 22  Tahun 

1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 

 

1.  Tinjauan Umum 

Gerakan reformasi 1998 yang merupakan upaya untuk melakukan koreksi total 

terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijalankan oleh Orde Baru selama tiga 

puluh dua tahun telah menghendaki berbagai perubahan, termasuk penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, karena dianggap merupakan salah satu sumber ketidakadilan politik 

dan pemerintahan. 

Gejolak reformasi dilandasi dengan pemikiran paradigma baru, yakni “demokratisasi” 

di semua bidang kehidupan bangsa, berdasar asas keadilan sosial, maka hasrat 

untuk revisi dan demokratisasi pemerintahan di Daerah makin menonjol. 

Keseimbangan antara “perlu berlangsungnya kekuasaan dan kewibawaan 

Pemerintah Pusat di daerah” di satu sisi, dan “perlunya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat daerah  melalui pemerintahan yang demokratis” di sisi lain, semakin 

menjadi fokus perhatian dan kebijakan yang lebih menekankan kepada prinsip-

prinsip desentralisasi, demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan 

potensi dan keanekaragaman Daerah.
180 

 

Oleh karena itu di bidang politik dan pemerintahan telah melahirkan agenda dan 

kesepakatan nasional baru  dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang ditandai 

dengan terbitnya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi 

Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia,  telah menciptakan paradigma baru tatanan Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tersebut dapat dilihat beberapa 

aspek penyelenggaraan Otonomi Daerah, yaitu : 

1. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional, melalui 

otonomi Dearah, pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan, dan 

perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. 

2. Otonomi Daerah diberikan dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab di daerah secara proporsional, dengan pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 

3. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan 

memperhatikan keanekaragaman Daerah. 

                                                             
180  M. Solly Lubis, Otonomi Daerah …, op.cit., hlm. 5. 
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4. Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara Pusat 

dan Daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat Daerah dan 

bangsa secara keseluruhan. 

5. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien serta 

bertanggung jawab, transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan 

kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi. 

6. Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilaksanakan dengan 

memperhatikan potensi, luas, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat 

pendapatan masyarakat di Daerah. 

7. Pemerintah Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan 

bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan.  

8. Penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka mempertahankan dan 

memperkokoh NKRI, dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan 

berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan DPRD dan 

masyarakat.181 

 

Guna mewujudkan amanat reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, 

maka pada tanggal 7 Mei 1999, Presiden mengesahkan undang-undang pemerintahan 

daerah baru, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

lahir pada era reformasi yang penuh dengan perubahan dinamis. Suasana batin  pada saat 

penyusunan undang-undang ini memberi pengaruh yang besar terhadap filosofi serta 

paradigma yang digunakannya, diantaranya terlihat  dari keberadaan Undang-Undang No. 

22 Tahun 1999 bercorak sangat desentralistik, sehingga  dipandang merupakan “anti tesa” 

dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang 

bercorak sentralistik  dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 

Dalam hubungan ini  terdapat beberapa prinsip yang melekat pada Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999, yaitu : 

Pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh sebab itu, undang-undang ini diberi 

nama undang-undang pemerintahan daerah. Ini berarti menegaskan bahwa dalam 

pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). 

Konteks yang demikian dapat diperhatikan dengan adanya pemberian titik berat otonomi 

kepada Kabupaten dan Kota yang tidak lagi menyelenggarakan asas dekonsentrasi. Prinsip 

dekonsentrasi hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi. 

Kedua, prinsip pendemokrasian pemerintahan daerah. DPRD diposisikan sebagai 

lembaga yang memiliki otonomi murni dibandingkan dengan eksekutif, karena anggota 

DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat. Bahkan rekrutmen Kepala Daerah diberikan 

kewenangan sepenuhnya kepada rakyat daerah melalui DPRD, tanpa intervensi dari 

pemerintah pusat. Demikian juga dalam pembuatan Peraturan Daerah oleh DPRD bersama-

sama Kepala Daerah tidak perlu lagi harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari 

Pemerintah Pusat, termasuk adanya pertanggung jawaban Kepala Daerah terhadap DPRD. 

Penjelasan Umum undang-undang ini antara lain menyebutkan : ”hal-hal yang mendasar 

dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, 

menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, 

mengembangkan peran dan fungsi DPRD. 

                                                             
181  J. Kaloh, Mencari Bentuk …, op.cit.,   hlm. 54. 
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Ketiga, prinsip menjalankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah 

berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan, kecuali yang oleh 

undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 7 Ayat (1) Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999 menyebutkan pengecualian kewenangan daerah adalah 

meliputi : kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 

moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Akan tetapi kewenangan otonomi 

luas tersebut harus tetap memperhatikan faktor-faktor yang secara riil ada dan diperlukan 

serta tumbuh dan berkembang di daerah, sehingga tujuan pemberian otonomi berupa 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan semakin baik, pengembangan kehidupan 

demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta hubungan yang serasi antara pusat dan daerah 

serta antar daerah. 

Realitas yang demikian menurut Rozali Abdullah menunjukkan bahwa Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah berusaha mereformasi 

Sistem Pemerintahan Daerah, melalui pola pikir sebagai berikut:182 

 

1. Reorientasi Sistem Pemerintahan. 

Selama ini baik di masa Orde Lama maupun di masa Orde Baru, tatanan 

kenegaraan menerapkan paham negara kesatuan yang bersifat sentralistik. Dalam menata 

hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah cenderung menerapkan kebijakan yang 

bersifat sentralistik, sehingga hampir semua kewenangan menumpuk di tangan Pemerintah 

Pusat, sehingga Pemerintah Daerah tidak lebih dari pelaksana. Undang-Undang No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengubah orientasi ini  menjadi bersifat 

desentralistik, dalam arti sebagian besar kewenangan yang ada diserahkan kepada Daerah. 

Kewenangan yang tinggal pada Pemerintah Pusat hanyalah beberapa kewenangan saja 

yang akan berfungsi sebagai perekat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 

kewenangan di bidang politik luar negeri, kewenangan di bidang pertahanan dan keamanan, 

kewenangan di bidang peradilan, kewenangan di bidang moneter dan fiskal serta 

kewenangan di bidang agama. 

 

2. Refungsionalisasi Sistem Pemerintahan Daerah. 

Selama ini DPRD ditempatkan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, akibatnya 

DPRD tidak mandiri dan selalu berada di bawah dominasi Pemerintah Daerah, dalam arti 

Kepala Daerah. Dalam era reformasi DPRD harus dipisah dari Pemerintah Daerah dan 

dikembalikan kepada fungsi yang seharusnya, yaitu sebagai Badan Legislatif dengan 

kedudukan sederajat dengan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif. Hubungan 

antara DPRD dan Pemerintah Daerah adalah hubungan kemitraan. Bahkan DPRD sebagai 

pemegang kedaulatan rakyat setiap saat dapat meminta pertanggungjawaban kepada 

Pemerintah Daerah dan bahkan dapat menjatuhkan Kepala Daerah. 

 

3. Restrukturisasi Sistem Pemerintahan Daerah. 

Selama ini Pemerintah Daerah disusun secara bertingkat, yaitu Daerah Tingkat I dan 

Daerah Tingkat II, yang satu sama lain mempunyai hubungan yang bersifat hirarkis. 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ingin mengembalikan 

sistem Pemerintahan Daerah kepada sistem yang  sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945, 

                                                             
182  Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif,  

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2000), hlm. 7-8. 
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dengan  membagi Wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil tanpa mengenal sistem 

bertingkat. Disamping itu,  apabila dilihat dari segi praktis sistem otonomi bertingkat akan 

memperpanjang rantai birokrasi, sehingga akan memperlambat proses pengambilan 

keputusan, padahal dalam era globalisasi hal yang demikian sangat diperlukan. Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membagi Wilayah Indonesia 

atas: Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang satu sama lain berdiri 

sendiri-sendiri dan tidak mempunyai hubungan yang bersifat hirarkis. Daerah Provinsi tidak 

membawahi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 

asas desentralisasi dilaksanakan secara utuh dan bulat serta seluruh Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia terbagi habis ke dalam Daerah Otonom. 

Dengan demikian Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, telah meletakkan kembali 

dasar-dasar politik otonomi yang lebih wajar sesuai dengan kehendak konstitusi. Undang-

undang baru ini menghendaki titik berat penyelenggaraan pemerintahan ada pada daerah. 

Segala kepentingan masyarakat pada dasarnya diatur dan diurus oleh daerah, kecuali 

terhadap hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan untuk diatur dan diurus Pemerintah 

Pusat. Demikian pula mengenai perwujudan kedaulatan rakyat, pemerintahan daerah 

disusun, diisi dan diawasi menurut prinsip yang lebih demokratis dengan meletakkan 

tanggung jawab politik yang lebih besar kepada rakyat daerah, seperti pemilihan dan 

pertanggungjawaban Bupati atau Walikota kepada DPRD setempat.183 

Selain pengaturan yang demikian, perimbangan keuangan disusun untuk 

memberdayakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 

1999. Hak daerah-daerah untuk membela kepentingan daerah terhadap kebijaksanaan dan 

tindakan pusat, peniadaan sistem pengawasan (supervisi) dalam pengesahan peraturan 

daerah, perluasan wewenang di bidang kepegawaian, termasuk hal-hal yang mencerminkan 

politik otonomi baru yang semestinya di tempuh di masa depan.184 

Oleh sebab itu, diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan 

upaya untuk menata kembali sistem pemerintahan daerah di Indonesia, untuk mengganti 

aturan sebelumnya  yang cenderung masih mengandung kelemahan dan menghambat 

demokratisasi, karena bersifat sentralistik. Dalam hubungan ini dapat diperhatikan dengan 

adanya penataan  penguatan peran dan fungsi DPRD, termasuk adanya 

pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD. Demikian juga halnya dengan susunan 

pemerintahan, yang dalam konteks Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 menempatkan 

DPRD sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, dan kemudian berdasarkan Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999 diatur dengan menempatkan DPRD sebagai lembaga yang terpisah dari 

Pemerintah Daerah  dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan 

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Pemerintah Daerah dalam konteks 

ini terbatas pada Kepala Daerah dan perangkat-perangkatnya, dan DPRD tidak lagi 

dijadikan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.       

 

2.  Struktur Pemerintahan Daerah. 

 

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu implikasi dari Undang-Undang No. 22 

Tahun 1999 ini adalah  menyangkut hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga 

eksekutif di daerah, yang memberikan penguatan posisi legislatif dalam penyelenggaraan 

                                                             
183  Bagir Manan, Menyongsong Fajar…, op.cit.,  hlm. 60-61. 
184  Ibid. 
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pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974  menyebutkan struktur 

pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Penempatan DPRD sebagai bagian dari Pemerintah Daerah telah mengakibatkan DPRD 

berada dibawah posisi Gubernur, Bupati dan Walikota, karena ketiga pejabat tersebut selain 

merupakan aparat Daerah, juga sekaligus merupakan aparat Pemerintah Pusat yang ada di 

daerah dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, sejalan dengan konsepsi 

penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik. 

Sementara itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 memberikan tempat yang 

berbeda antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Di dalam Pasal 14 Ayat (1) 

dinyatakan bahwa “Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan 

Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Sedangkan dalam Ayat (2) yang 

dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah hanya Kepala Daerah dan perangkat Daerah 

lainnya. Dalam hubungan ini DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah 

Daerah”. 

Lebih lanjut Penjelasan Umum angka 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

menyebutkan: “Susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRD dan Pemerintah 

Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah  dengan maksud untuk lebih 

memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah 

kepada rakyat. Oleh karena itu, hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap 

serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan Daerah dan melakukan fungsi 

pengawasan”.   

Jika membandingkan isi dari kedua undang-undang pemerintahan daerah tersebut, 

jelas terlihat bahwa terdapat perubahan mendasar pada sistem dan bentuk Pemerintahan 

Daerah. Apabila undang-undang sebelumnya tidak memisahkan secara tegas kedudukan 

DPRD sebagai lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Sedangkan Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999, telah mengadakan pemisahan secara tegas (separation of power) 

antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan pemisahan tersebut, maka jelas kedudukan 

DPRD sebagai lembaga legislatif Daerah, “bukan merupakan bagian” dari Pemerintah 

Daerah. Sebagai lembaga legislatif Daerah yang independen, diharapkan DPRD dapat lebih 

leluasa mengaktualisasikan kehendak rakyat yang diwakilinya, dan lebih dapat 

mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.185  

Berdasarkan pengaturan yang demikian menunjukkan dalam struktur organisasi 

pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, DPRD sebagai Badan 

Legislatif Daerah bukanlah merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. DPRD merupakan 

Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah sebagai instrumen demokrasi untuk mewujudkan 

kedaulatan rakyat di daerah.  

Oleh karena itu kelahiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 berusaha 

memperkuat posisi DPRD untuk sejajar dengan Kepala Daerah, dan menghindarkan pola-

pola sebelumnya yang memberi kekuasaan berlebihan kepada eksekutif, yang 

mengakibatkan terabaikannya tuntutan daerah dalam konstruk kebijakan yang dibuat 

Pemerintah Daerah. Dalam hubungan ini dengan berbagai kewenangan yang melekat pada 

                                                             
185  H. Tjutjup Suparna,  Pandangan Empirik Mengenai Hubungan Legislatif-Eksekutif di Daerah 

Kota Balikpapan, dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (Ed.), Etika Hubungan Legislatif 
Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Bandung: Fokus Media,  2002), hlm. 92.  
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DPRD diharapkan lembaga tersebut akan mampu memainkan peranan yang sangat kuat 

dalam menciptakan checks and balances dengan pihak eksekutif.186  

 

 

 

2.1.   Lembaga Legislatif Daerah 

 

Dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa “kedudukan, 

susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD diatur 

dengan undang-undang”. Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan mengenai DPRD ini 

juga harus memperhatikan ketentuan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR, DPR dan DPRD, yang antara lain ditentukan keanggotaan DPRD Tingkat I maupun 

Tingkat II didasarkan pada mekanisme pemilihan umum dan pengangkatan, yang terdiri atas 

anggota partai politik hasil pemilihan umum dan anggota ABRI yang diangkat. Oleh karena 

itu, susunan anggota DPRD baik Tingkat I maupun Tingkat II terdiri atas wakil dari partai 

politik hasil Pemilihan Umum dan anggota ABRI yang diangkat dengan masa jabatan 5 

(lima) tahun, hanya saja dalam konteks ini anggota ABRI yang diangkat hanya 10% dari 

keseluruhan anggota DPRD Tingkat I maupun DPRD Tingkat II.187 

Dalam kaitannya dengan rangkap jabatan maupun larangan bagi anggota DPRD 

dalam konteks Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 ternyata tidak ada pengaturan yang cukup lengkap. Pasal 41 Ayat (2), Ayat (3) dan 

Ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 hanya menyebutkan “keanggotaan DPR dan 

DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apa pun di lingkungan pemerintahan dan 

peradilan pada semua tingkatan, keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan 

keanggotaan DPRD atau sebaliknya, serta keanggotaan DPRD di suatu daerah tidak boleh 

dirangkap dengan keanggotaan DPRD dari daerah lain. Sedangkan Undang-Undang No. 22 

Tahun 1999 tidak mengatur tentang rangkap jabatan dan larangan bagi anggota DPRD.  

Realitas yang demikian dapat membawa konsekuensi anggota DPRD melakukan 

berbagai kegiatan di luar pekerjaan sebagai anggota DPRD, yang pada gilirannya dapat 

mengganggu kinerja DPRD itu sendiri, padahal apabila dicermati undang-undang 

pemerintahan daerah tersebut, maka politik otonomi yang dianut adalah pemberdayaan 

(empowering) DPRD dengan tujuan mengupayakan agar DPRD mampu melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara wajar, baik sebagai mitra eksekutif maupun sebagai 

pengemban pelaksana kedaulatan rakyat di daerah.188 

Berdasarkan kedudukan tersebut, maka posisi DPRD sangat strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga diharapkan terdapat hubungan yang 

serasi dan harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah. Bahkan dalam  Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999 sebenarnya posisi DPRD lebih kuat dari Kepala Daerah, karena DPRD 

yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Daerah. 

                                                             
186  Indra J. Piliang, dkk (Ed.), Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi, (Jakarta: Divisi Kajian 

Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, 2003), hlm. 53. Perhatikan juga H.R. Syaukani, dkk, 
op.cit., hlm. 192. 

187  Hal ini dapat diperhatikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6  Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 
Tentang Pemilihan Umum, Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 

188  Bagir Manan, Menyongsong Fajar …, op.cit., hlm. 62. 
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Oleh sebab itu undang-undang ini merupakan kebijakan desentralisasi “local 

democracy model” yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan lokalitas. Lebih dari itu, 

model ini juga memberikan apresiasi  atau penghargaan yang tinggi kepada 

keanekeragaman lokal dan perbedaan sistem. Dengan demikian, masyarakat lokal  memiliki 

kapasitas dan legitimasi untuk membuat pilihan-pilihan lokal dan mengembangkan aspirasi-

aspirasi lokal. Pola kebijakan ini adalah merupakan revisi atas model “the structural 

efficiency model” yang dijalankan dengan “center oriented” dalam mengontrol pemerintahan 

daerah guna menjamin efisiensi dan mengamankan kemajuan ekonomi, pendesakan 

kepada “uniformity dan conformity” dan sifat monopolistik dengan mengabaikan aspirasi, 

nilai-nilai dan keragaman daerah189, yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang No. 5 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.   

Leemans dalam hubungan dengan perspektif “structural efficiency model” ini 

mengemukakan adanya beberapa kecenderungan yang antara lain: mengorbankan 

demokrasi dengan cara membatasi peran dan partisipasi lembaga perwakilan rakyat daerah  

sebagai lembaga penentu kebijakan dan kontrol, keengganan pusat untuk menyerahkan 

wewenang dan discretion yang lebih besar kepada daerah otonom, dan kecenderungan 

untuk mengedepankan dekonsentrasi daripada desentralisasi.190 

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, DPRD bukanlah berkedudukan sebagai 

“badan legislatif”, tetapi bersama dengan Kepala Daerah merupakan pemerintah daerah 

(local government). Pada akhirnya, orientasi lembaga perwakilan rakyat daerah hanya 

mengedepankan kepentingan pusat daripada konsituennya, sehingga tidak mengherankan 

jika muncul penilaian DPRD tidak lebih sebagai lembaga “stempel” yang melestarikan 

kebijakan pemerintah pusat. 

Dalam kebijakan desentralisasi “local democracy model”, institusi lembaga 

perwakilan rakyat daerah atau DPRD memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting, 

tidak menjadi “tukang stempel” dari kebijakan pemerintah191, tetapi sebagai institusi yang 

mewadahi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu, DPRD 

diharapkan dapat lebih leluasa mengaktualisasikan kehendak rakyat yang diwakilinya, dan 

lebih dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD sebagai wakil 

rakyat.  

Realitas di atas dapat diperhatikan dari adanya berbagai tugas dan wewenang yang 

diberikan oleh undang-undang kepada DPRD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 

Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 

Tahun 1999   meliputi : 

a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil 

Walikota; 

b. memilih anggota MPR dari Utusan Daerah; 

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, 

Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota; 

d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah 

e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

f. melaksanakan pengawasan terhadap: 

                                                             
189  Indra J. Piliang, dkk, op.cit., hlm. 22-23. 
190  Ibid 
191  Kasyful Anwar, Pandangan Empirik Mengenai Hubungan Legislatif-Eksekutif di Daerah Propinsi 

Kalimantan Timur, dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (Ed.),  op.cit., hlm. 55. 
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1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain; 

2) pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 

3) pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

4) kebijakan Pemerintah Daerah; dan 

5) pelaksanaan kerja sama internasional di daerah; 

g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana 

perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah; dan 

h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah. 

 

 

Sejalan dengan Perubahan UUD 1945, maka sebahagian dari kewenangan DPRD 

tersebut sudah dihapuskan, diantaranya memilih anggota MPR utusan Daerah. Dengan 

adanya format baru kelembagaan MPR yang terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dengan sendirinya MPR 

yang berasal dari Utusan Daerah telah digantikan dengan anggota DPD yang dipilih melalui 

pemilihan umum.192 Demikian juga kewenangan memilih Gubernur/Wakil Gubernur, 

Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota disebabkan sejak berlakunya UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 18 Ayat (4) ditentukan “Gubernur, 

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota  dipilih secara demokratis”, sehingga secara yuridis terdapat kehendak 

untuk memilih Kepala Daerah itu secara langsung.  

Oleh sebab itu, di dalam Pasal 62 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, kedua kewenangan tersebut 

telah ditiadakan, sehingga fungsi dan wewenang DPRD dibedakan antara DPRD Provinsi 

dengan DPRD Kabupaten Kota. Dalam Pasal 62 disebutkan tugas dan wewenang DPRD 

Provinsi  sebagai berikut: 

(1) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang: 

a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat 

persetujuan bersama; 

b. menetapkan APBD bersama dengan gubernur; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, kebijakan 

pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan 

kerjasama internasional di daerah; 

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil Gubernur 

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; 

e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi 

terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; 

f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan 

tugas desentralisasi. 

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) DPRD Provinsi 

mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang 

lainnya. 

                                                             
192  Hal ini diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum. 
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Demikian juga halnya dengan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota 

sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 adalah sebagai 

berikut: 

(1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: 

a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan buapti/walikota untuk 

mendapat persetujuan bersama; 

b. menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bupati/walikota; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, 

kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan 

daerah, dan kerjasama internasional di daerah; 

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau 

walikota/wakil walikota kepada  Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; 

e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut 

kepentingan daerah; dan  

f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota gubernur 

dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. 

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) DPRD 

Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam 

undang-undang lainnya. 

 

Oleh karena itulah DPRD harus senantiasa dapat melaksanakan tugas dan 

wewenangnya berdasarkan hak-hak yang melekat pada DPRD dalam rangka menciptakan 

pemerintahan daerah yang berhasil guna dan berdaya guna untuk mewujudkan clean 

government dan good governance, sesuai dengan fungsi yang melekat padanya, baik fungsi 

legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.193 

 

Memperhatikan peranan yang diembannya, maka DPRD dituntut untuk 

menyelaraskan berbagai kepentingan, baik masyarakat maupun eksekutif dalam 

proses perumusan dan pemutusan kebijaksanaan sesuai dengan fungsinya yang 

cukup luas, meliputi: menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi dan kepentingan 

masyarakat, fungsi pembuatan PERDA sampai pada fungsi pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat 

menciptakan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.194 

 

Pelaksanaan berbagai fungsi DPRD tersebut akan menjadi ukuran untuk melihat 

keberadaan lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini, 

maka untuk dapat mengaplikasikan berbagai fungsi dimaksud, DPRD pada hakekatnya 

mempunyai bermacam-macam hak, yaitu: hak inisiatif, hak amandemen, hak interpelasi, hak 

petisi, hak budget, hak mengajukan pernyataan pendapat dan hak angket. 

Dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, secara eksplisit 

diberikan seperangkat hak yang melekat pada DPRD sebagai berikut : 

                                                             
193  Perhatikan kembali Pasal 61 dan Pasal 79 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003. 
194  Marzuki, Susunan, Kedudukan. ..., op.cit, hlm. 4. 
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a. meminta pertanggung jawaban Gubernur, Bupati dan Walikota; 

b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah; 

c. mengadakan penyelidikan; 

d. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah; 

e. mengajukan pernyataan pendapat; 

f. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; 

g. menentukan Anggaran Belanja DPRD; dan  

h. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD 

 

Di samping berbagai Hak Dewan tersebut, di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 

22 Tahun 1999, anggota DPRD mempunyai hak: pengajuan pertanyaan, protokoler dan 

keuangan/administrasi.195 Berdasarkan hak-hak yang melekat pada DPRD tersebut kiranya 

menunjukkan bahwa hak-hak itu sebenarnya cukup luas untuk memungkinkan DPRD 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. 

Di sisi lain, sebagai lembaga perwakilan rakyat, dalam rangka akuntabilitas DPRD 

pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepadanya dibebankan berbagai kewajiban 

sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 81 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 

sebagai berikut : 

a. mengamalkan Pancasila; 

b. melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; 

c. melaksanakan kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; 

d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 

f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 

g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 

golongan; 

h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan 

daerah pemilihannya; 

i. mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD; 

j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. 

 

Memperhatikan berbagai kewajiban DPRD dimaksud, maka DPRD yang 

berkedudukan sebagai wakil rakyat harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya mengemban amanah rakyat, sehingga dalam rangka penguatan DPRD dalam 

menjalankan tugas dan wewenang beserta pelaksanaan hak-hak yang melekat padanya, 

DPRD berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 “berhak meminta pejabat 

negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberi keterangan-keterangan 

tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, 

dan pembangunan. Mereka yang menolak permintaan tersebut diancam pidana kurungan 

paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD”. 

                                                             
195  Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, Pasal 63 dan Pasal 64 serta Pasal 79 dan Pasal 

80 disebutkan hak DPRD: a. interpelasi, b. angket, dan c. menyatakan pendapat. Sedangkan 
hak anggota DPRD meliputi : a. mengajukan rancangan peraturan daerah, b. mengajukan 
pertanyaan, c. menyampaikan usul dan pendapat, d. memilih dan dipilih, e. membela diri, f. 
imunitas, g. protokoler, dan h. keuangan dan administratif. 
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Namun demikian, kewenangan ini menurut Bagir Manan merupakan kecerobohan 

pembentuk undang-undang yang mensetarakan begitu saja DPRD dengan DPR. Ketentuan 

untuk DPR begitu saja “dipindahkan” sebagai ketentuan yang berlaku untuk DPRD, 

sehingga mengakibatkan terjadi berbagai kejanggalan-kejanggalan:196 

Pertama, DPRD adalah alat kelengkapan penyelenggaraan otonomi. Hak, 

wewenang, tugas DPRD hanya dalam lingkungan melaksanakan otonomi. Karena itu 

keterangan yang dimintanya berlaku sepanjang mengenai pelaksanaan otonomi 

daerah. Pejabat atau warga masyarakat berhak menolak memberi keterangan di luar 

otonomi daerah karena tidak termasuk wewenang DPRD. Ketentuan yang 

menyebutkan “demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan” 

harus dibatasi sepanjang dalam rangka urusan otonomi daerah yang bersangkutan. 

Kedua, tidak boleh ada pengertian bahwa setiap penolakan permintaan serta merta 

diancam pidana. Inipun harus dibatasi. Permintaan dapat ditolak kalau keterangan 

yang diperlukan di luar urusan otonomi daerah atau karena alasan sah lainnya. 

Ketiga, dengan menyebut “pejabat negara, pejabat pemerintah”, berarti DPRD dapat 

memanggil pejabat-pejabat seperti Presiden, Menteri, Pimpinan dan anggota MPR, 

DPR, MA, BPK dan DPA. Rumusan ini berlebihan, maka yang relevan adalah 

pejabat atau warga di daerah. Keempat, masalah “merendahkan martabat atau 

kehormatan DPRD”. Di lingkungan badan peradilan, pranata ini disebut contempt of 

court. Tidak mudah melaksanakannya. Tidak mudah membuktikan telah terjadi 

tindakan merendahkan martabat dan kehormatan tersebut.   

 

Menyadari berbagai kewenangan yang cukup luas melekat pada DPRD tersebut, dan 

dengan semakin meningkatnya tuntutan demokratisasi serta kesadaran politik masyarakat, 

mempunyai implikasi terhadap peningkatan peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga 

perwakilan rakyat di daerah. Kemampuan DPRD melaksanakan fungsi perwakilannya dapat 

dilihat dari daya persepsi para anggotanya dalam mengangkat berbagai masalah dalam 

masyarakat untuk dibicarakan dalam forum DPRD. Dengan kata lain, dalam proses 

mengolah tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan masyarakat, serta dalam proses 

merumuskan dan menyalurkan masalah-masalah yang secara langsung berhubungan 

dengan kepentingan masyarakat daerah ke dalam berbagai kebijaksanaan itulah kualitas 

DPRD.197 

Dalam bidang pengawasan, DPRD diberikan kekuasaan untuk melakukan penilaian 

terhadap kebijakan dan tingkah laku pihak eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. 

Peran DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan ini sangat penting untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan dan kebocoran yang dilakukan oleh eksekutif 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, apabila fungsi yang melekat kepadanya 

dilaksanakan secara optimal. 

Konstelasi demikian tentunya juga harus didukung oleh berbagai faktor: Pertama, 

faktor internal, seperti: Peraturan Tata Tertib DPRD, kualitas para anggota DPRD, 

kemampuan keuangan DPRD, fasilitas DPRD maupun budaya politik para anggota DPRD. 

Kedua, faktor eksternal, seperti: sistem politik yang berlaku, sistem rekrutmen anggota 

                                                             
196  Bagir Manan, Menyongsong Fajar ……., op.cit., hlm. 125-126. 
197  S. Pamudji, Peningkatan Kedudukan dan Fungsi DPRD dalam Sistem Pemerintahan di Daerah, 

dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong (Ed.), Fungsi Legislatif …, op.cit., hlm. 119. 



118 

 

DPRD, dukungan pers dan dukungan masyarakat dalam memberikan legitimasi yang lebih 

kuat kepada DPRD.   

Oleh karena itu, DPRD dewasa ini harus memanfaatkan kedudukan yang 

diembannya dengan baik, apalagi sistem politik saat ini telah memberikan ruang gerak dan 

memposisikan DPRD dalam kedudukan yang seimbang dengan lembaga eksekutif daerah, 

sehingga sangat tergantung kepada political will dari DPRD dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi yang berkembang, terutama masyarakat daerah, sehingga 

memperoleh legitimasi yang lebih kuat dari masyarakat.198 

 

2.2.  Lembaga Eksekutif Daerah 

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif 

Daerah. Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif dan 

dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, baik untuk Provinsi, Kabupaten maupun Kota. 

Kepala Daerah adalah pimpinan eksekutif  (chief executive) di lingkungan pemerintah 

daerah. Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur, sedangkan Kepala Daerah Kabupaten 

adalah Bupati dan Kepala Daerah Kota adalah Walikota. 

Oleh sebab itu, untuk menjadi Kepala Daerah, seseorang diharuskan memenuhi 

persyaratan tertentu yang intinya agar Kepala daerah selalu bertaqwa kepada tuhan Yang 

Maha Esa, memiliki etika dan moral, berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai 

pimpinan pemerintahan, berwawasan kebangsaan, serta mendapatkan kepercayaan dari 

rakyat. 

Kepala Daerah di samping sebagai pimpinan pemerintahan, sekaligus sebagai 

Pimpinan Daerah dan pengayom masyarakat, sehingga Kepala Daerah harus mampu 

berpikir, bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara, 

dan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan dan aliran. Oleh karena itu, 

dari kelompok atau etnis, keyakinan mana pun Kepala Daerah harus bersikap arif, 

bijaksana, jujur, adil dan netral dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.   

Dalam konteks undang-undang ini, Gubernur selain berkedudukan sebagai Kepala 

Daerah karena jabatannya, juga merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sedangkan  

Bupati dan Walikota semata-mata sebagai pejabat otonomi, karena tidak ada lagi 

dekonsentrasi dalam lingkungan pemerintahan kabupaten dan kota. Gubernur sebagai 

Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi, sedangkan sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat di Daerah Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. Sedangkan Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab kepada 

DPRD Kabupaten/Kota. 

Dalam Penjelasan Umum butir g Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan 

bahwa pemberian kedudukan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan sekaligus sebagai 

Wilayah Administrasi dilakukan dengan pertimbangan : 

(a) untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

(b) untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang bersifat lintas Daerah Kabupaten 

dan Daerah Kota serta melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang belum 

dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan 

                                                             
198  Marzuki, Susunan, Kedudukan ...., op.cit., hlm. 7. 
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(c) untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam 

rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi. 

 

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam undang-undang ini 

tidak disebutkan secara eksplisit, kecuali kewajiban, tanggung jawab, dan larangan bagi 

Kepala Daerah. Dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan kewajiban 

Kepala Daerah sebagai berikut: 

a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945; 

b. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

c. menghormati kedaulatan rakyat; 

d. menegkkan seluruh peraturan perundang-undangan; 

e. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat; 

f. memelihara ketentraman dan ketertiban masyara; 

g. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah  dan menetapkannya sebagai peraturan 

daerah bersama dengan DPRD. 

 

Demikian juga halnya dengan pengaturan beberapa larangan bagi Kepala daerah 

ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagai berikut: 

a. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik 

Negara/Daerah, atau yayasan dalam bidang apa pun juga; 

b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, 

anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang 

secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga 

negara dan golongan masyarakat lain; 

c. melakukan pekerjaann lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah 

yang bersangkutan; 

d. menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga 

akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan  

e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, selain 

yang dimaksud dalam Pasal 47.  

 

Namun demikian apabila ditelusuri ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999, maka terdapat beberapa tugas dan kewenangan Kepala Daerah sebagai berikut : 

1. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan sebagai Peraturan 

Daerah bersama dengan DPRD (Pasal 18 Ayat (1) huruf d dan Pasal 43 huruf g); 

2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama DPRD (Pasal 

18 Ayat (1) huruf e); 

3. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama DPRD (Pasal 44); 

4. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47); 

5. Menetapkan Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah 

(Pasal 72 Ayat (1)). 

6. Melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, 

gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan kewajiban serta kedudukan hukum PNS 

di Daerah dan PNS Daerah (Pasal 76); 
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7. Melakukan kerja sama dengan daerah lain (Pasal 87); 

8. Melakukan kerja sama dengan lembaga/badan di negara lain (Pasal  88); 

9. Mengambil kebijakan yang berkaitan dengan wewenang daerah (otonomi dan 

tugas pembantuan) 

10. Mengangkat pejabat daerah dan perangkat daerah (Pasal 60 dan Pasal 61). 

 

Berdasarkan pengaturan kedua lembaga tersebut, politik hukum otonomi daerah 

dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah mengupayakan adanya penguatan posisi 

DPRD. Dalam konteks yang sebenarnya, pemberian kewenangan yang besar tersebut 

adalah dalam rangka mengakomodasi aspirasi yang berkembang selama ini bahwa DPRD 

hanyalah merupakan sebuah “Rubber Stamp”. Masyarakat sendiri yang menghendaki  

DPRD yang kuat agar demokrasi dapat diwujudkan  secara maksimal.199 

Akan tetapi, kemungkinan munculnya implikasi negatif dari pemberian hak yang 

sangat besar kepada DPRD juga perlu mendapat perhatian, yaitu kemungkinan terjadinya 

“konflik” yang berkepanjangan antara Kepala Daerah dengan DPRD. Konflik tersebut sangat 

mungkin terjadi sebagai akibat dari adanya sejumlah faktor pendukung, seperti (1) gaya 

kepemimpinan Kepala Daerah sangat berbeda dengan Pimpinan DPRD, (2) latar belakang 

kepentingan yang secara diametrik berbeda antara pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah, 

dan (3) latar belakang pengalaman dalam berpolitik dan penyelenggaraan pemerintahan 

yang sangat berbeda diantara Kepala Daerah dengan anggota DPRD,200 yang dapat 

berakibat tujuan otonomi daerah tidak sesuai dengan harapan untuk menciptakan daya guna 

dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada intinya bentuk hubungan 

antara kedua lembaga tersebut dapat terdiri dari 3 (tiga) pola hubungan:201 

Pertama, bentuk hubungan searah positif, terjadi apabila baik eksekutif maupun 

legislatif memiliki visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan bertujuan untuk 

kemaslahatan Daerah itu sendiri (good governance), yang pada prinsipnya memiliki ciri-ciri: 

transparan, demokratis, baik, berkeadilan, bertanggungjawab, dan objektif. Kedua, bentuk 

hubungan searah negatif, terjadi apabila baik eksekutif maupun legislatif berkolaborasi 

(KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan secara bersama-sama menyembunyikan 

kolaborasi tersebut kepada publik. Secara politis hal tersebut bisa saja terjadi, tetapi secara 

hukum dan etika hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Good governance. 

Ketiga,  bentuk hubungan konflik, terjadi apabila kedua lembaga tersebut saling 

bertentangan dalam visi menyangkut tujuan kelembagaan serta tujuan Daerah. Hal ini 

berwujud pada pertentangan yang dapat mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan yang 

tidak produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pencapaian tujuan-tujuan 

Daerah secara keseluruhan. 

Bahkan dalam konteks sistem pemerintahan  yang dianut dalam undang-undang 

tersebut memperlihatkan adanya sistem pemerintahan yang berbeda pada Pemerintah 

Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dengan perkataan lain sistem pemerintahan pusat 

berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendasarkan pada sistem 

pemerintahan  presidensial, sedangkan di daerah lebih berpola parlementer, sehingga posisi 

                                                             
199  H. R. Syaukani, dkk, op.cit., hlm. 250-251. 
200  Darmansyah, Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam Indra J. Piliang, dkk,  op.cit., 

hlm. 197. 
201  J. Kaloh, Mencari Bentuk …, op.cit., hlm. 148-149. 
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DPRD sangat kuat, termasuk berwenang memilih, meminta pertanggungjawaban dan  

memberhentikan  Kepala Daerah.202   

Konstelasi yang demikian berarti  dalam tataran praktis kewenangan yang besar 

pada DPRD tersebut seringkali disalahgunakan, sehingga banyak menjadi sorotan publik. 

Sejumlah persoalan yang muncul diantaranya adalah : 

1. Kecenderungan pimpinan dan anggota DPRD untuk lebih mengutamakan 

kepentingan diri mereka sendiri dengan menaikkan gaji, honorarium, dan tunjangan 

secara berkelebihan, ketimbang kepentingan warga masyarakat yang mereka wakili. 

2. Keinginan untuk memperoleh fasilitas yang sama dengan Kepala Daerah. Logika 

yang digunakan adalah karena DPRD itu kedudukannya sejajar dan mitra dari 

Kepala Daerah, maka DPRD harus menerima gaji, dan  fasilitas yang sama dengan 

Kepala Daerah, seperti misalnya kenderaan dinas. 

3. Kecenderungan untuk memanfaatkan fasilitas atas nama studi banding, peningkatan 

kapasitas untuk mencari gelar tambahan atas biaya dari Pemerintah Daerah. 

4. Kecenderungan untuk mengaitkan pembentukan kebijaksanaan publik di Daerah 

dengan imbalan uang bagi anggota DPRD. 

5. Kecenderungan melakukan “blackmailing” kepada Kepala Daerah untuk menolak 

laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sikap untuk menolak kemudian 

berubah setelah ada dealing dengan Kepala Daerah yang juga melibatkan banyak 

uang.203 

 

Berkenaan dengan keberadaan DPRD dalam rangka Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 ini, J. Kaloh mengemukakan : 

Dengan demikian, reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia pada dasarnya 

telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dalam konteks Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dari 

paradigma sentralistis ke arah desentralisasi nyata yang ditandai dengan pemberian 

otonomi luas dan nyata pada daerah. Pemberian ini dimaksudkan khususnya untuk 

lebih memandirikan Daerah serta pemberdayaan masyarakat (empowering).204  

 

Berdasarkan realitas tersebut, maka dalam konstruksi hubungan Kepala Daerah 

dengan DPRD masih  mengalami berbagai hambatan disebabkan dominannya  kekuasaan 

DPRD, sehingga tidak memberi ruang yang luas bagi mekanisme checks and  balances 

system yang pada gilirannya dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang berakibat tujuan otonomi dalam rangka demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat 

tidak terlaksana dengan baik. 

 

 

 

 

 

                                                             
202  Marzuki, Pengaturan dan Implikasi Pelaksanaan Hak Penyelidikan DPRD dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Medan: Pra Usulan Penelitian sebagai Salah Satu 
Syarat Lamaran Program S3 pada Program Pascasarjana USU, 2001), hlm. 26. 

203  H. R. Syaukani, dkk, op.cit, hlm. 249-250 
204  J. Kaloh, Mencari Bentuk …., op., cit., hlm. 48. Perhatikan juga HAW  Widjaja, Otonomi Daerah 

dan Daerah Otonom,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.14. 
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B. Pengaturan DPRD dan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32  Tahun 

2004 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 

2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

 

1. Tinjauan Umum. 

Kelahiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam 

masa transisi seiring dengan tuntutan gerakan reformasi dan euforia demokrasi, ternyata  

pengaturannya masih menimbulkan berbagai persoalan. Paling tidak sejak berlakunya 

secara efektif undang-undang ini pada tahun 2001, ternyata  terdapat beberapa faktor yang  

dipandang perlu direvisi, antara lain : 

Pertama, hubungan kekuasaan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Dalam konteks 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Daerah Provinsi disebut berkedudukan juga sebagai 

wilayah administrasi. Daerah Provinsi melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi sebagai 

manifestasi dari wilayah administarasi yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah 

Pusat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian konstruksi 

otonomi daerah secara penuh hanya diterapkan pada Kabupaten dan Kota, sedangkan 

Provinsi selain daerah otonom juga merupakan wilayah administrasi.205 Akan tetapi Pasal 4 

Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 1999 menentukan bahwa Pemerintah Provinsi bukan 

merupakan “atasan” dari pemerintah Kabupaten/Kota, akan tetapi baik Pemerintah Provinsi 

maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota berada pada posisi yang setara.206  

Meskipun maksud dari pengaturan yang demikian telah ditegaskan di dalam 

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) dengan menentukan : 

                                                             
205  Pengaturan ini dapat diperhatikan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. 
206  Marzuki, Hubungan Kekuasaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Konteks 

Hukum Tata Negara, Makalah Disampaikan pada Acara Seminar/Workshop “Reposisi 
Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Perspektif Otonomi Daerah 
(Studi Kasus di Sumatera Utara), (Medan: Partnership For Governance Reform - Lembaga 
Kajian Land Reform dan Otonomi Daerah (LKLOD), 24 Desember 2003), hlm. 3. 
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“Yang dimaksud dengan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain adalah 

bahwa Daerah Provinsi tidak membawahkan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, 

tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, 

kerja sama, dan/atau kemitraaan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam 

kedudukan masing-masing sebagai daerah Otonom. Sementara itu, dalam 

kedudukan sebagai Wilayah Administrasi, Gubernur selaku Wakil Pemerintah 

melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten dan 

Kota”.  

 

Akan tetapi dalam implementasinya pengaturan tersebut ternyata tidak dimaknai 

secara integral dan komprehensif, melainkan secara parsial, sehingga tidak jarang timbul 

anggapan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai hubungan sama sekali 

dengan Pemerintah Provinsi, melainkan Pemerintah Kabupaten dan Kota hanya 

berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat.207 

Kedua, hubungan kekuasaan legislatif dengan eksekutif. Kelahiran Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999 yang terkait dengan usaha memperkuat posisi DPRD untuk sejajar 

dengan Kepala Daerah dimaksudkan salah satunya untuk menghindarkan pola-pola 

hubungan sebelumnya yang memberi kekuasaan berlebihan kepada eksekutif. Implikasi dari 

terlalu kuatnya eksekutif telah mengakibatkan berbagai preseden yang bersifat negatif, yakni 

terabaikannya aspirasi dan tuntutan daerah dalam konstruk  kebijakan yang dibuat 

Pemerintah Daerah. 

Dalam aplikasinya, di satu sisi telah membuka cakrawala baru bagi proses 

demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Tapi di sisi lain memberikan implikasi 

negatif, yaitu adanya peluang bagi terciptanya hubungan yang tidak sehat antara Kepala 

Daerah dan DPRD. Pendulum hubungan kekuasaan tidak berada dalam titik “kesejajaran 

dan kemitraan”. Pemberdayaan terhadap institusi DPRD, ternyata berakibat pada 

terkonstruksinya ketidakberdayaan pihak eksekutif. Inilah dilema yang sesungguhnya tengah 

dihadapi dalam kaitannya dengan aktualisasi hubungan kelembagaan antara legislatif 

dengan eksekutif dewasa ini.208 

Ketiga, pengaturan kepegawaian daerah. Pengaturan kepegawaian daerah dalam 

Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999  menentukan kepegawaian 

diurus penuh oleh daerah. Hal ini memberikan sesuatu yang dilematis, karena dapat 

menimbulkan ketimpangan dan keragaman dalam standar, kualitas, kepangkatan  dari satu 

Daerah dengan Daerah lainnya. 

Oleh karena itu pengaturan kepegawaian perlu ditata kembali. Idealnya urusan 

kepegawaian harus diatur secara komprehensif kedudukan, kewenangan, dan hubungan 

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, agar 

sistem karir PNS secara nasional dapat terjamin. Selain itu, mengingat PNS yang diyakini 

sebagai unsur perekat bangsa, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga, jadi 

wewenang pemerintah dalam pengurusan kepegawaian daerah dalam beberapa hal dapat 

dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah, tanpa mengorbankan 

prinsip-prinsip aparatur negara.209 

                                                             
207  Ibid., hlm. 4. 
208  J. Kaloh,  Mencari Bentuk …, op.cit., hlm. 86. Perhatikan juga Indra J. Piliang, dkk (Ed.), op.cit., 

hlm. 53. 
209  Ibid., hlm. 88-89. 
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Keempat, keuangan daerah. Dalam hal keuangan daerah Pasal 80 Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999 mengamanatkan adanya undang-undang yang mengatur perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, namun dalam kenyataannya, Undang-

Undang No. 25 Tahun 1999 hanya mengatur hal-hal yang menyangkut Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah saja, sedangkan hal-hal lain diatur dalam 

undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. 

Dalam hubungan ini perlu dimasukkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 

No. 25 Tahun 1999 ke dalam penyempurnaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. 

Ketentuan-ketentuan dimaksud antara lain termasuk juga hal-hal menyangkut penyusunan 

APBD, Perubahan APBD beserta Perhitungan APBD, dana cadangan, sistem dan prosedur  

akuntansi dan sebagainya.210 

Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini, M. Solly 

Lubis mengemukakan telah terjadi kerunyaman transisional disebabkan oleh pengaturan 

yang termuat dalam undang-undang  itu sendiri, diantaranya:211 

1. Tidak semua pihak legislatif maupun eksekutif di Daerah Kabupaten dan Daerah 

Kota itu dinilai “siap” dalam arti menguasai pemahaman untuk menerapkan 

undang-undang tersebut dengan persepsi yang sama. 

2. Terjadi sikap ekstrim sedemikian, sehingga daerah-daerah Kabupaten dan Kota 

menganggap tidak ada hubungan administratif dan fungsional sama sekali 

dengan Provinsi, dan beberapa Kepala Daerah telah langsung berhubungan 

dengan Pemerintah Pusat tanpa “sekedar pemberitahuan atau beri kabar pun” 

kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi. 

3. Timbul kecenderungan Kabupaten untuk mengeruk sebanyak mungkin sumber 

PAD seakan-akan kepentingan kesejahteraan masyarakat dinomor duakan, dan 

belum tentu terjamin bahwa pungutan-pungutan itu akan kembali (feed back, 

melting process) sebagai biaya penanggulangan kepentingan kesejahteraan 

rakyat (public service). 

4. Terjadi semacam rebutan kedudukan, antar kaum politisi dari parpol dan 

kalangan aparat birokrat yang telah meniti karir dengan jenjang pendidikan dan 

dengan pengalaman yang cukup lama untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. 

Bahkan disana sini terjadi money politics, padahal menurut teriakan dan pekik 

reformasi semula, KKN harus dikikis habis, khususnya “suap menyuap” dalam 

hal pencalonan Kepala Daerah dan Wakilnya. Sampai saat ini masih ada kasus 

money politics ini yang belum tuntas pemrosesannya secara yuridis. 

5. Dalam transisi peraturan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 kepada 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah No. 108 

Tahun 2000 mengenai Tata Cara Penyampaian Pertanggungjawaban  Kepala 

Daerah kepada DPRD, terlihat ketidaksiapan, dalam arti kedua pihak belum 

sepenuhnya memahami isi dan makna undang-undang yang baru itu 

dibandingkan dengan isi dan makna undang-undang yang lama. 

6. Terlihat adanya kecenderungan pengkaplingan wilayah kekuasaan di antara 

Kabupaten-kabupaten dengan semangat otonomi yang meluap-luap dan 

menganggap tidak harus adanya lagi campur tangan  pusat terhadap kasusnya, 

meskipun mengaku bahwa negara ini (masih) negara kesatuan. Dalam praktek 

                                                             
210  Ibid., hlm. 89-90. 
211  M. Solly Lubis, Masalah-masalah ...., op.cit., hlm. 175-177 
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dan perkembangan di daerah-daerah, muncul pameo bahwa penguasa sebagai 

penyelenggara pemerintahan di daerah, telah menjadi semacam “raja-raja kecil” 

yang mengklaim tidak adanya lagi hubungan koordinatif dan kontrol oleh 

Provinsi/Gubernur terhadap Kabupaten/Bupati dan Kota/Walikota. 

7. Terdapat ketidakpastian mengenai perlu tidaknya penyusunan Program 

Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten, disusun dengan cara 

menyesuaikan dengan Propeda Provinsi (termasuk rencana strategisnya). 

8. Restrukturisasi kelembagaan dan kepegawaian pasti terjadi secara besar-

besaran karena Daerah harus menuntaskan reposisi dan refungsionalisasi para 

pejabat dan pegawai, yang tadinya adalah aparat Pusat dan Daerah (Kanwil, 

Kandep, Dinas, cabang Dinas) yang bersama-sama berada di daerah yang sama 

dan mengenai urusan yang sama atau bersamaan. 

9. Mengenai urusan-urusan tertentu termasuk “pertanahan” misalnya, masih akan 

menjadi permasalahan, karena kedua pihak Pemerintah akan dipertanyakan, 

pihak mana kelak yang kompeten mengenai urusan pertanahan  sebaliknya   

biasa koreksi total terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

dijalankan oleh orde baru selama tiga puluh dua tahun telah menghendaki 

berbagai  perubahan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena 

dianggap merupakan salah satu sumber ketidak adilan politik dan pemerintahan. 

 

Selain dari berbagai kelemahan pengaturan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 tersebut, faktor yang cukup dominan mendorong adanya revisi adalah Perubahan UUD 

1945 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD yang telah mengakibatkan berbagai ketentuan yang terdapat dalam 

undang-undang tersebut sudah tidak relevan lagi dengan paradigma atau pandangan baru 

mengenai pemerintahan daerah, seperti: desentralisasi, dekonsentrasi,  pemilihan Kepala 

Daerah, pemilihan Anggota MPR Utusan Daerah, terdapatnya lembaga baru dalam UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan lain-

lain yang menyebabkan keharusan meninjau kembali undang-undang yang mengatur 

pemerintahan daerah. 

Menghadapi kompleksitas permasalahan otonomi daerah yang multi dimensi 

tersebut, terutama berhubungan dengan kehendak meninjau kembali Undang-Undang No. 

22 Tahun 1999, akhirnya pada bulan September 2004 telah diterbitkan Undang-Undang No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Di dalam konsideran Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 secara eksplisit disebutkan 

pokok-pokok pikiran yang melatarbelakanginya, yaitu : 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu 

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan 
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pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman 

daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan 

kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian 

hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan negara; 

c. bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak 

sesuai dengan perkembangan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan 

otonomi daerah sehingga perlu diganti. 

 

Undang-Undang  No. 32 Tahun 2004 ini juga menganut prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan 

pemerintahan  diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-

undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi 

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.  

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan 

bertanggung jawab. 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 dan berkembang  sesuai dengan potensi 

dan kekhasan daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab 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. 

Apabila ditelusuri ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004, maka terdapat beberapa tatanan baru sebagai derivasi dari Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sekaligus koreksi atas Undang-Undang No. 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu : 

Pertama, penataan hubungan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dalam hal ini, maka hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 

maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota  telah diatur sesuai dengan perkembangan 

dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.212 Demikian juga dengan 

kelembagaan eksekutif (Kepala Daerah) dan legislatif (DPRD), apabila pada Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999 cenderung terdapat pemisahan kekuasaan (separation of 

power), maka dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 digunakan pola division of 

power dengan  manganut pengertian pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas 

Pemerintah Daerah dan DPRD, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. 

Bahkan kelembagaan eksekutif (Kepala Daerah) dewasa ini tidak lagi dipilih melalui DPRD, 

akan tetapi melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat yang sejalan dengan pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden, dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah 

(KPUD).213 

Di samping itu pengaturan tentang kepegawaian daerah juga telah dilandasi pada 

prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

                                                             
212  Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. 
213  Paradigma ini merupakan perwujudan politik hukum pemerintahan daerah  yang demokratis 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Perhatikan juga Pasal 56 s/d Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004. 
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129 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam penataan kelembagaan ini juga termasuk 

pengaturan tentang Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa, yang diatur 

secara lebih luas dalam Pasal 202 s/d 210 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. 

Kedua, penataan produk hukum daerah. Sejalan dengan perkembangan hirarki 

peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka produk hukum daerah juga 

mengalami perkembangan, yang terdiri atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah, sedangkan Keputusan Kepala Daerah tidak lagi merupakan peraturan perundang-

undangan, melainkan Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang berfungsi untuk 

melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga tidak perlu 

ditempatkan dalam Lembaran Daerah.214 

Ketiga, penataan tentang keuangan daerah. Keuangan Daerah dalam konteks 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah diatur secara lebih rinci dibanding dengan 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, mulai dari Pengelola Keuangan Daerah, Sumber 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, Tahun Anggaran, Evaluasi dan 

pertanggungjawaban anggaran215, sehingga diharapkan akuntabilitas keuangan daerah 

semakin transparan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini telah 2 (dua) kali diubah, yaitu dengan  

Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.  

Perubahan pertama ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan peraturan 

perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang belum mengatur 

mengenai penundaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah  

yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan 

lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Gangguan lainnya yang 

dapat berakibat tertunda pemilihan  tersebut dapat berupa belum tersedianya dana, 

perlengkapan, personil, atau keadaan wilayah pemilihan.  

Selanjutnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini kemudian diubah untuk kedua 

kalinya berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini 

beberapa substansi perubahan yang dilakukan adalah meliputi: 

Pertama, perwujudan kepemimpinan daerah yang demokratis dengan 

memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, melalui pengaturan yang memberikan 

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk dipilih menjadi kepala daerah dan 

wakil kepala daerah. Oleh karena itu,  dilakukan pengaturan dengan memberikan 

kesempatan kepada calon perseorangan di samping calon yang berasal dari partai politik 

atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi kepala daerah dan 

wakil kepala daerah. Pengaturan ini juga merupakan konsekuensi putusan Mahkamah 

Konstitusi yang mengabulkan sebagian  gugatan pengujian Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan hukum:216 

                                                             
214  Hal ini diatur dalam Pasal 136 s/d Pasal 149 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. 
215  Perhatikan Bab VIII Keuangan Daerah Pasal 155 s/d Pasal 194 Undang-undang No. 32 Tahun 

2004. 
216  Lebih lanjut secara lengkap perhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 

tertanggal 23 Juli 2007, yang kemudian diimplementasikan dalam Pasal 56, Pasal 59, Pasal 



128 

 

1. Mahkamah berpendapat agar supaya terdapat persamaan hak warga negara 

sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 tidaklah 

dapat dilakukan dengan cara menyatakan bahwa pengajuan calon perseorangan 

yang ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh sebagai 

bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak berlaku, 

karena memang senyatanya pencalonan secara perseorangan tidak 

bertentangan dengan UUD 1945. Namun, persamaan hak tersebut dapat 

dilakukan dengan mengharuskan UU Pemda menyesuaikan dengan 

perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang 

sendiri yaitu dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus 

melalui parpol atau gabungan parpol  sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 

Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh. 

2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 

dinyatakan dalam Konsideran “Menimbang” huruf d yang berbunyi, “bahwa parta i 

politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam 

mengembangkan kehidupan demokrasi …”, sehingga adalah wajar apabila 

dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol untuk penyelenggaraan 

demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan dalam 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil 

kepala daerah adalah jabatan perseorangan, sehingga syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Pasal 58 UU Pemda  adalah syarat bagi perseorangan. Terlebih 

lagi,  dalam Pasal 59 Ayat (3) dinyatakan bahwa parpol atau gabungan parpol 

wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon 

perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 

dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang 

demokratis dan transparan. 

 

Kedua, pengaturan tentang pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang 

menggantikan kepala daerah karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak dapat 

melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa 

jabatannya. Demikian juga dengan  pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang 

meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 

(enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. Dengan demikian perubahan 

ini juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang belum mengatur substansi yang 

sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.217 

Ketiga, pengaturan untuk pengintegrasian jadwal pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah, termasuk pembentukan panitia pengawas pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah dapat diberikan kepada DPRD, apabila pemilihan kepala 

                                                                                                                                                                                              
59A, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63 s/d Pasal 64, Pasal 75, Pasal 107, dan Pasal 108 Undang-
Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 

217  Perhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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daerah dan wakil kepala daerah berlangsung sebelum terbentuknya panitia pengawas 

pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilu.218  

Keempat,  pengalihan penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah 

Konstitusi. Dalam hubungan ini tidak terlepas dari perkembangan ketatanegaraan yang 

menempatkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai bagian dari 

Pemilihan Umum, sehingga secara yuridis konstitusional berdasarkan Pasal 24C UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan 

umum kepala daerah dan wakil kepala daerah berada pada Mahkamah Konstitusi.219    

Berdasarkan realitas yang demikian, maka berbagai perubahan terhadap Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut merupakan bagian dari perkembangan hukum dan 

politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sesuai dengan 

aspirasi masyarakat  berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang 

baik (good governance),  meliputi: partisipasi (participation), aturan hukum (rule of law), 

transparansi (transparency), daya tanggap (responsiveness), berorientasi konsensus 

(concensus orientation),  berkeadilan (equity), efektivitas dan efisiensi (effectiveness and 

efficiency), akuntabilitas (accountability), serta visi strategis (strategic vision).  

 

2.  Struktur Pemerintahan Daerah. 

 

Dalam konteks Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, terdapat perbedaan yang 

sangat mendasar struktur pemerintahan daerah apabila dibandingkan dengan Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam hubungan ini Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

mempunyai kecenderungan dikembangkannya pemisahan kekuasaan (separation of power) 

antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif yang mengarah pada penerapan sistem 

pemerintahan parlementer, karena DPRD berwenang mengangkat, memberhentikan, dan 

meminta pertanggungjawaban lembaga eksekutif (Kepala Daerah), sehingga secara 

nasional sangat bertentangan dengan landasan konstitusional  UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menganut pola sistem pemerintahan presidensil. 

Konsekuensinya, maka struktur pemerintahan disesuaikan dengan ketentuan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diperhatikan dalam Pasal 3 Ayat (1) 

dan (2)   Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan : 

(1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) adalah: 

a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi 

dan DPRD provinsi; 

b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah 

kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. 

(2) Pemerintah daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala 

daerah dan perangkat daerah. 

 

                                                             
218  Perhatikan ketentuan Pasal 233, Pasal 235, dan Pasal 236A Undang-Undang No. 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah. 

219  Perhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah. 



130 

 

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang 

kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa 

diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, 

artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa 

Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan 

DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk 

melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antara 

kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung 

bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi 

masing-masing.220 

Berkenaan dengan pengaturan yang demikian B.N. Marbun mengemukakan sebagai 

berikut: 

Rumusan di atas hampir mirip dengan isi Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1974 yang berbunyi : “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD”, 

sehingga hal ini dapat dianggap sebagai kemunduran, apalagi kalau dikaitkan 

dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal Pasal 16 Undang-Undang No. No. 22  Tahun 

1999 yang berbunyi : “Pasal 14 Ayat (1) di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan 

Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pasal 16 

Ayat (2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar  dan menjadi 

mitra dari Pemerintah Daerah.221 

 

Penulis dalam hubungan ini tidak sependapat dengan pandangan yang demikian, 

karena rumusan pemerintahan daerah dalam undang-undang ini harus dibedakan dengan 

pemerintah daerah. Istilah pemerintahan mencakup pengertian-pengertian tentang struktur 

kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan istilah pemerintah lebih 

menggambarkan “peralatan” atau organ pemerintahan itu sendiri.222 Dengan perkataan lain 

pemerintahan daerah harus dimaknai pemerintah dalam arti luas yang meliputi lembaga 

legislatif dan lembaga eksekutif di daerah yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan. 

Dengan demikian rumusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004  merupakan amanat dari konstitusi yang menghendaki adanya satu 

kesatuan sistem antara penyelenggaraan pemerintahan pusat dengan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Oleh karena itu, sejalan dengan reformasi serta adanya Perubahan UUD 1945, maka 

demokratisasi dikembangkan dengan prinsip checks and balances system diantara lembaga 

eksekutif dan legislatif melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Kepala 

Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah yang bersangkutan, sehingga 

lembaga tersebut cukup kuat. Demikian juga halnya dengan kelembagaan DPRD telah 

diatur secara lebih luas, baik tugas dan wewenang DPRD,  hak dan kewajiban  DPRD 

maupun anggota DPRD, alat kelengkapan dan fraksi DPRD, kode etik dan sebagainya yang 

memungkinkan diantara kedua lembaga itu berada dalam keseimbangan sesuai dengan 

fungsi dan kedudukan masing-masing. 

                                                             
220  Perhatikan Penjelasan Umum angka 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 
221  B.N. Marbun, DPRD dan Otonomi Daerah ……., op.cit., hlm. 66 
222  Perhatikan M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, (Bandung, CV Mandar Maju, 2008), hlm. 109. 
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2.1.  Lembaga Legislatif Daerah     

 

Pasal 39 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan “Ketentuan tentang 

DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini berlaku ketentuan Undang-Undang 

Tentang Susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Lebih lanjut Pasal 40 

menyebutkan bahwa : “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. 

Undang-undang yang mengatur tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR DPD, 

dan DPRD adalah Undang-undang  No. 22 Tahun 2003, antara lain menyebutkan  dalam 

Pasal 52 s/d Pasal 54 : “DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan 

umum yang dipilih berdasarkan pemilihan umum, dengan jumlah sekurang-kurangnya 35 

orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang, pengangkatannya diresmikan dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Anggota DPRD Provinsi berdomisili 

di ibukota provinsi yang bersangkutan, dengan masa jabatan adalah lima tahun dan berakhir 

bersamaan pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah dan janji. 

Demikian juga susunan dan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui 

pemilihan umum, dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 

45 orang yang diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden, dan anggota DPRD yang 

bersangkutan harus berdomisili di kabupaten/ kota tersebut, dengan masa jabatan lima 

tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru 

mengucapkan sumpah dan janji (Pasal 68  s/d Pasal 70). 

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka sejak Pemilihan Umum 2004, anggota 

DPRD yang berasal dari pengangkatan TNI dan Polri sudah tidak dikenal lagi, sehingga 

keseluruhan anggota DPRD berasal dari hasil pemilihan umum. 

Dewasa ini, pengaturan tentang DPRD diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 

2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD yang juga menyebutkan “DPRD merupakan lembaga 

perwakilan  rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah”. Hanya saja pengaturan jumlah kenggotaan DPRD Kabupaten Kota berbeda 

dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 yaitu dengan jumlah paling sedikit 20 (dua 

puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh), sedangkan jumlah keanggotaan DPRD provinsi 

tetap, yaitu paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) 

orang.223   

Dalam hubungan ini, apabila diamati ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 

yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD  dan DPRD, secara eksplisit dalam Pasal 293 

disebutkan tugas dan wewenang DPRD Provinsi sebagai berikut:224  

(1) DPRD provinsi  mempunyai tugas dan wewenang : 

a. membentuk Peraturan daerah provinsi  bersama gubernur; 

b. membahas dan memberikan persetujuan  rancangan peraturan daerah 

mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi  yang diajukan 

oleh gubernur; 

                                                             
223  Perhatikan ketentuan Pasal 291, Pasal 294, Pasal  342 dan Pasal 345 Undang-Undang No. 27 

Tahun 2009. 
224  Bandingkan juga dengan  Pasal 42 Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 



132 

 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; 

d. mengusulkan pengangkatan dan/atau  pemberhentian gubernur dan/atau 

wakil gubernur kepada Presiden melalui  Menteri Dalam Negeri untuk 

mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; 

e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 

gubernur; 

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi; 

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur  dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; 

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan  daerah lain 

atau  dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 

j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD provinsi  tentang tata 

tertib. 

 

Demikian juga halnya dengan DPRD Kabupaten/Kota, tugas dan wewenangnya 

ditentukan  dalam Pasal 344  sebagai berikut:225  

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang : 

a. membentuk Peraturan Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; 

b. membahas dan memberikan persetujuan  rancangan peraturan daerah 

mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota 

yang diajukan oleh bupati/walikota; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; 

d. mengusulkan pengangkatan dan/atau  pemberhentian bupati/wali kota 

dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada  Menteri Dalam Negeri  

melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan 

dan/atau pemberhentian; 

e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan 

wakil bupati/wakil walikota; 

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; 

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota  dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 

                                                             
225  Bandingkan juga dengan  Pasal 42 Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan  daerah 

lain atau  dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 

j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang 

tata tertib. 

 

Pelaksanaan berbagai tugas dan wewenang DPRD tersebut akan menjadi ukuran 

untuk melihat keberadaan lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh 

karena itu, untuk dapat mengaplikasikan berbagai tugas dan wewenang dimaksud sesuai 

dengan fungsi yang melekat pada DPRD, maka DPRD pada hakekatnya mempunyai 

bermacam-macam hak, yang meliputi: interpelasi, angket dan  menyatakan pendapat. 

Disamping itu juga diatur hak-hak anggota DPRD meliputi: mengajukan rancangan 

Peraturan Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan 

dipilih, membela diri,  imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler,  

keuangan dan administratif.226 

Namun demikian, dalam rangka akuntabilitas  DPRD dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD juga mempunyai beberapa kewajiban:227 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati 

segala peraturan perundang-undangan; 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 

golongan; 

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

g. menaati tata tertib dank ode etik; 

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 

i. menyerap dan menghimpun  aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara 

berkala; 

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; 

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di  

daerah pemilihannya; 

 

Berdasarkan hak-hak yang melekat pada DPRD, baik sebagai lembaga maupun 

sebagai anggota DPRD tersebut kiranya menunjukkan bahwa hak-hak dimaksud 

                                                             
226  Hal ini diatur dalam Pasal 298, Pasal  299, Pasal 349 dan Pasal 350 Undang-Undang No. 27 

Tahun 2009. Bandingkan juga dengan Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004. 
227  Perhatikan Pasal  300 dan Pasal 351 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009. Bandingkan juga 

dengan Pasal 45 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. 
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sebenarnya cukup luas untuk memungkinkan DPRD menjalankan fungsinya sebagai 

lembaga perwakilan rakyat daerah, sehingga mampu  melahirkan inputs dan outputs yang 

diperlukan bagi kepentingan masyarakat. 

Bahkan apabila dicermati ketentuan undang-undang ini, pengaturan terhadap DPRD 

cukup luas dibandingkan dengan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya, karena 

dalam undang-undang ini sudah diatur beberapa hal yang substantif, seperti alat 

kelengkapan DPRD yang terdiri atas: pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi 

daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukandan 

dibentuk oleh rapat paripurna,  termasuk pengaturan fraksi di DPRD.228  

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan hak yang melekat pada DPRD, khusus 

dalam pelaksanaan hak angke di dalam Pasal 310 dan dan Pasal 361 Undang-Undang No. 

27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD lebih lanjut menyebutkan DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelidikan, dapat memanggil 

pejabat pemerintah provinsi badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang 

dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan 

keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan 

hal yang sedang diselidiki. Apabila panggilan ini tidak dipenuhi, padahal telah dipanggil 

dengan patut secara  berturut-turut, DPRD provinsi dapat memanggil secara paksa dengan 

bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.229  

Dalam hubungan ini terdapat perbedaan dengan pengaturan dalam Undang-Undang 

No. 22 Tahun 2003, sebagai berikut:230 

Pertama, Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 mengatur bahwa DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta 

pejabat negara tingkat provinsi/kabupaten/kota, pejabat pemerintah provinsi/kabupaten/kota, 

badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal 

yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara. Pengaturan ini 

menunjukkan hak DPRD dimaksud lebih luas cakupannya, karena dapat memanggil 

“pejabat pemerintah  provinsi/kabupaten/ kota”,  yang dalam Penjelasan Undang-Undang ini 

disebut antara lain pejabat instansi vertikal yang ada di provinsi/kabupaten/kota, padahal 

instansi vertikal ini bukan dalam rangka desentralisasi melalui otonomi, melainkan dalam 

tugas dekonsentrasi yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat,  sedangkan 

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 hanya membatasi pada pejabat pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota. 

Kedua, Undang-Undang No. 22 tahun 2003 menyebutkan secara eksplisit bahwa 

pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi/kabupaten/kota, badan hukum atau warga 

masyarakat yang tidak memenuhi permintaan DPRD tanpa alasan yang sah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dilakukan  panggilan paksa, bahkan 

melakukan penyanderaan selama-lamanya 15 hari. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 

                                                             
228  Perhatikan ketentuan Pasal  301, Pasal 302, Pasal 352 dan Pasal 353 Undang-Undang No. 27 

Tahun 2009. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam Pasal 46 alat 

kelengkapan DPRD meliputi: pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan 

kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. 
229  Demikian juga halnya dengan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 361 

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009. 
230  Perhatikan Pasal 66 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003. 
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27 Tahun 2009, meskipun dimungkinkan panggilan paksa terhadap pejabat atau warga 

masyarakat yang tidak memenuhi panggilan DPRD, tetapi tidak menyebutkan lamanya 

penyanderaan dimaksud. 

Memperhatikan pengaturan DPRD pada  dewasa ini, menunjukkan bahwa DPRD 

sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis 

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengemban 

fungsinya baik di bidang legislasi, bidang anggaran maupun pengawasan, sehingga 

diharapkan tujuan otonomi untuk menciptakan kesejaahteraan dan demokratisasi 

penyelenggaraan pemerintahan akan terealisir. 

Dalam hubungan ini, maka terdapat beberapa upaya signifikan harus dilakukan guna 

mewujudkan optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam mewujudkan keterwakilan politik 

masyarakat:231 

Pertama, Penyusunan Tata Tertib DPRD. Tata Tertib DPRD merupakan aturan dan 

pedoman untuk melaksanakan berbagai fungsi DPRD dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Selama ini ada pandangan bahwa tata tertib DPRD adakalanya 

menghambat aktivitas DPRD sebagai lembaga maupun anggota DPRD untuk melaksanakan 

berbagai fungsi dan wewenang yang melekat padanya.  

Oleh karena itu, diperlukan  pembaharuan peraturan tata tertib DPRD yang lebih 

memungkinkan anggota DPRD melaksanakan berbagai fungsi yang dimilikinya,  agar 

keterwakilan politik dalam arti materil atau representation in ideas  dari rakyat yang memilih 

mereka lebih dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas). Apabila diamati ketentuan 

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, penyusunan tata tertib DPRD memberikan 

keleluasaan kepada masing-masing DPRD untuk mengaturnya. Undang-undang ini hanya 

mengatur materi muatan yang harus dirumuskan dalam tata tertib.232  

Kedua, peningkatan kualitas SDM anggota DPRD. Mewujudkan anggota DPRD yang 

berkualitas, tentunya tidak hanya semata-mata didasarkan pada pola rekrutmen melalui 

sistem pemilihan umum, akan teapi juga pada saat calon legislatif duduk sebagai anggota 

DPRD. Hal ini diperlukan karena anggota DPRD berasal dari berbagai ragam masyarakat, 

baik pendidikan maupun latar belakang profesi sebelumnya, yang dapat mempengaruhi 

kemampuan untuk melaksanakan berbagai fungsi yang melekat kepada anggota DPRD. 

Dalam hubungan ini dengan memperhatikan berbagai latar belakang yang melekat 

pada masing-masing anggota DPRD sangat beraneka ragam, maka perlu diberikan orientasi 

dan pembekalan kepada DPRD agar dapat melaksanakan fungsinya, apalagi bagi anggota 

DPRD yang baru pertama sekali menjadi anggota legislatif. Pelaksaaan orientasi ini tentu 

dapat difasilitasi oleh partai politik ataupun melalui kebijakan pemerintah pusat bekerja sama 

dengan pemerintah daerah. Termasuk dalam hal ini, tentunya dapat dilakukan melalui 

berbagai pendidikan dan latihan maupun melakukan studi banding dengan dilandasi 

parameter-parameter yang diharapkan diperoleh anggota DPRD.  Bahkan dewasa ini, 

terdapat keinginan yang kuat dari anggota DPRD untuk meningkatkan jenjang pendidikan 

agar lebih berkemampuan apabila berhadapan dengan eksekutif.  Berkenaan dengan 

                                                             
231  Perhatikan Marzuki, Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Keterwakilan 

Politik Masyarakat, Makalah Disampaikan Pada Bimbingan Teknis Anggota DPRD dengan 
Tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah”, (Medan: Laboratorium Konstitusi Sekolah Pascasarjana USU, 28-30 
Desember 2009),  hlm. 13-15. 

232  Perhatikan Pasal 325 dan Pasal 376 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, 

DPD dan DPRD. 
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peningkatan kualitas ini, dalam Pasal 299 dan Pasal 350 Undang-Undang No. 27 Tahun 

2009, secara eksplisit disebutkan bahwa salah satu hak anggota DPRD adalah mengikuti 

orientasi dan pendalaman tugas. 

Selain berbagai upaya tersebut, M. Solly Lubis, menyebutkan perlu diadakan “forum 

komunikasi antar DPRD”233, dalam menghadapi globalisasi dewasa ini, sehingga terdapat 

wadah tukar informasi dan pengalaman, dan tidak memadakan hasil kunjungan antar daerah 

saja. Oleh sebab itu dipandang perlu pembekalan  pengetahuan anggota-anggota DPRD, 

termasuk metode pendekatan sistem dengan pandagangan konseptual strategis, baik yang 

berskala lokal, nasional, maupun regional dan global, sebagai optimalisasi fungsi legislatif 

berhadapan dengan mitra eksekutif maupun untuk menganalisa kasus-kasus daerah. 

Ketiga : adanya dukungan staf ahli dan staf administrasi yang dapat membantu 

tugas-tugas DPRD. Memperhatikan tugas DPRD yang sangat beragam dan strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dibidang legislasi, di bidang anggaran maupun 

dalam bidang pengawasan, maka perlu dukungan staf ahli dan staf administrasi untuk 

memudahkan DPRD melaksanakan fungsi dan tugas DPRD. Dalam Pasal 396 sampai 

dengan Pasal 399 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 secara jelas diatur system 

pendukung DPRD Provinsi dan DPRD Kabaupaten/Kota yang meliputi: sekretariat dan 

kelompok pakar atau tim ahli. 

Keempat, DPRD dalam merumuskan berbagai kebijakan didasarkan pada prinsip 

good governance.  Dalam konteks ini, sejalan dengan reformasi untuk mendekatkan rakyat 

dengan DPRD, maka keikutsertaan rakyat dalam pembuatan berbagai kebijakan merupakan 

hal yang sangat esensial. Oleh karena itu, salah satu sarana yang harus dilakukan oleh 

DPRD melalui penerapan prinsip good governance: participation, rule of law, transparency, 

responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, 

strategic vision.234 

Sejalan dengan berbagai upaya optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam 

mewujudkan keterwakilan politik masyarakat dimaksud, menurut M. Solly Lubis, dituntut 

beberapa macam kemampuan DPRD, antara lain: 

1. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang diwakilinya untuk 

memahami dan menyerap hasrat, aspirasi dan tuntutan-tuntutan mereka, dengan 

sikap yang benar-benar representatif dan terbuka. 

2. Keterbukaan,  diperlukan karena aspirasi masyarakat itu kadang-kadang muncul 

dalam bentuk usulan, tapi juga dalam bentuk kritik, baik terhadap pemerintah 

sebagai pengemban kepentingan masyarakat dan sebagai penegak hukum, dan 

mungkin juga terhadap aturan hukum yang sedang berlaku yang mereka nilai 

tidak mencerminkan kepentingan dan aspirasi mereka. 

3. Kemampuan untuk vokal menyampaikan butir-butir usul mengenai kepentingan 

masyarakat yang diwakilinya itu di forum perwakilan rakyat/legislatif, dengan 

sikap representatif, sistematis, radikal. 

                                                             
233  M. Solly Lubis, Pemerintahan Daerah dalam Memasuki Era Globalisasi dan Perdagangan 

Bebas, Makalah Disampaikan pada Rapat Pimpinan DPRD Tingkat I Seluruh Indonesia, 

(Medan: Rapat Pimpinan DPRD Tingkat I Seluruh Indonesia,  3-6 Desember 2006), hlm. 13. 
234  Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, berbagai prinsip ini dijadikan sebagai 

asas penyelenggaraan pemerintahan daerah: asas kepastian hukum, asas tertib 

penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, 

asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas. 
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4. Kemampuan untuk membuat rumusan atau artikulasi  atas aspirasi-aspirasi  

yang disepakati untuk dituangkan dalam bentukaturan hukum. Misalnya undang-

undang, peraturan daerah. 

5. Kemampuan dalam arti penguasaan pengetahuan dasar (teoritis) dan 

pengalaman (praktis) mengenai telaahan strategi (telstra), perencanaan strategi 

(renstra), monitoring strategis (monstra), politik strategis (polstra), perkiraan 

strategis (kirstra), pengendalian dan penangkalan.235 

 

Mendasarkan pada berbagai tugas, wewenang, dan hak yang melekat pada DPRD 

tersebut, maka politik hukum otonomi daerah menunjukkan sifat desentralistik dengan 

melakukan pemberdayaan (empowering) terhadap DPRD, sehingga dapat melaksanakan 

tugas dan tanggungjawab secara wajar baik sebagai mitra eksekutif maupun sebagai 

pengemban pelaksana kedaulatan rakyat di daerah. 

 

2.2.  Lembaga Eksekutif Daerah  

 

Pemerintah Daerah menurut  Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terdiri atas kepala 

daerah dan perangkat daerah. Dalam konteks ini  kepala daerah/wakil kepala daerah 

dewasa ini dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung, baik yang diusulkan oleh 

partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan yang didukung oleh sejumlah 

orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.236 

Demikian juga halnya dengan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, 

DPRD dalam undang-undang ini tidak dapat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil 

kepala daerah, karena yang berwenang memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah adalah Presiden, sedangkan DPRD hanya dapat  mengusulkan pemberhentian 

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah setelah adanya putusan Mahkamah Agung 

bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan 

dan/atau tidak melaksanakan kewajiban.237 Oleh sebab itu kedudukan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah dewasa ini cukup kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dalam konteks ini juga perlu diperhatikan berbagai wewenang yang melekat pada 

kepala daerah sebagai kekuasaan  formal yang berasal dari legislatif  (diberi oleh undang-

undang) yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Dengan perkataan lain, secara yuridis 

wewenang dimaksud  adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik yang dapat menimbulkan akibat-

akibat hukum yang sah.238    

Memperhatikan realitas tersebut, seiring dengan prinsip negara kesatuan, maka 

Gubernur selain merupakan kepala daerah provinsi, juga berkedudukan sebagai wakil 

                                                             
235  M. Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hlm. 

23-24. 
236  Perhatikan Pasal 59 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
237  Perhatikan Pasal 29 s/d Pasal  35 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 
238  Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I 

Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,  

1994), hlm. 94. 
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Pemerintah di wilayah provinsi dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam kedudukan 

ini, Gubernur memiliki tugas dan wewenang : 

1. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota 

2. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan 

kabupaten/kota; 

3. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di 

daerah provinsi dan kabupaten/kota.239 

 

Kedudukan ini semakin diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 19 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur  Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Realitas tersebut dapat 

diperhatikan dari ketentuan Pasal 3 Ayat (1) yang menyebutkan Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi: 

a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi 

dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang 

bersangkutan; 

b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi 

dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang 

bersangkutan; 

c. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah 

kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; 

d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota; 

e. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

f. menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; 

g. memelihara stabilitas politik; 

h. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan 

i. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di 

daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

 

Untuk melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 

19 Tahun 2010, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah memiliki wewenang  sebagai berikut: 

a. mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan 

instansi vertikal; 

b. meminta kepada  bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan 

instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau 

mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat; 

c.  

memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wlikota terkait dengan 

kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji; 

d. menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

                                                             
239  Perhatikan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang  No. 32 Tahun 2004. 
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e. mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tat ruang wilayah 

kabupaten/kota; 

f. memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota DPRD 

kabupaten/kota; 

g. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar 

kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan 

h. melantik kepala instansi vertical dari kementerian dan lembaga pemerintah non 

kementerian yanag ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.  

 

Dalam kedudukan sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati/Walikota 

berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mempunyai tugas dan 

wewenang : 

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama DPRD; 

2. mengajukan rancangan Perda; 

3. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama (perhatikan juga Pasal 181); 

5. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 

6. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan  

7. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Selain dari berbagai kewenangan dimaksud, apabila ditelusuri ketentuan dalam 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, ternyata undang-undang ini juga mengatur berbagai 

kewenangan kepala daerah dengan berbagai penyebutan, baik selaku kepala daerah, 

pemerintah daerah, sebagai berikut: 

1. Kepala Daerah menunjuk pejabat sekretaris daerah, apabila sekretaris daerah 

berhalangan melaksanakan tugasnya (Pasal 121 Ayat (4) 

2. Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan kepala dinas dari pegawai 

negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah (Pasal 124 Ayat 

(2); 

3. Kepala Daerah mengangkat  kepala badan, kepala kantor  atau kepala rumah 

sakit umum daerah sebagai lembaga teknis daerah  dari pegawai negeri sipil 

yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah (Pasal 125 Ayat (2); 

4. Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala 

daerah (Pasal 146 Ayat (1); 

5. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaaan keuangan daerah 

(Pasal 156 Ayat (1); 

6. Kepala Daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan 

plafon anggaran  sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran 

satuan kerja perangkat daerah (Pasal 180); 

7. Kepala daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, 

apabila DPRD tidak mengambil keputusan bersama dalam batas waktu yang  
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ditentukan dalam Pasal 181 Ayat (3) untuk ditetapkan menjadi peraturan kepala 

daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi 

dan Gubernur bagi kabupaten/kota (Pasal 187); 

8. Kepala Daerah menerbitkan surat keputusan otorisasi setiap pengeluaran atas 

beban APBD (Pasal 192 Ayat (2); 

9. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan 

tentang penghapusan tagihan daerah dan penyelesaian masalah Perdata 

(Pasal 193 Ayat (3); 

10. Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi 

daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah 

(Pasal 169 Ayat (2); 

11. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan 

pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah 

setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri (Pasal 170 Ayat (1); 

12. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai 

kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun 

anggaran (Pasal 172 Ayat (1); 

13. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaaan modal pada suatu Badan 

Usaha Milik Pemerintah  dan/atau milik swasta (Pasal 173 Ayat (1); 

14. Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat 

memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat  dan/atau 

investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (Pasal 176); 

15. Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, 

pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah (Pasal 177);  

16. Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD, 

disertai penjelasan dana dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD 

(Pasal 183 Ayat (2);  

 

Di sisi lain, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juga menentukan berbagai 

kewenangan Kepala Daerah dengan penyebutan nama jabatan, selaku gubernur antara lain: 

1. Gubernur mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah 

kepada Presiden (Pasal 122 Ayat (2); 

2. Gubernur mengangkat dan memberhentikan sekretaris daerah kabupaten/kota 

atas usul Bupati/Walikota (Pasal 122 Ayat (2); 

3. Gubernur mengangkat dan memberhentikan Sekretaris DPRD dengan 

persetujuan DPRD (Pasal 123 Ayat (2); 

4. Gubernur menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari 

dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah provinsi (Pasal 130 Ayat 

(1);  

5. Gubernur menetapkan perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota 

dalam satu provinsi setelah memperoleh pertimbangan dari Badan 

Kepegawaian Negara (Pasal 131 Ayat (1); 

6. Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan manajemen 

pegawai negeri sipil daerah pada tingkat daerah (Pasal 135 Ayat (1); 

7. Gubernur mengkoordinasikan penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan 

oleh Pemerintah  dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang 
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dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu  melalui Dana Alokasi Khusus 

(Pasal 162 Ayat (2);  

8. Gubernur mengevaluasi Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang 

APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota 

tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota (Pasal 

186); 

9. Gubernur menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi 

pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi (Pasal 198 Ayat (1); 

10. Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota (Pasal 222 Ayat (2); 

 

Demikian juga halnya dengan Kepala Daerah untuk kabupaten/kota, undang-undang 

ini mengatur tentang beberapa kewenangan Kepala Daerah kabupaten.kota dengan 

menyebut nama jabatan selaku Bupati/Walikota, sebagai berikut:    

1. Bupati/Walikota mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris 

Daerah kabupaten/kota kepada Gubernur (Pasal 122 Ayat (2); 

2. Bupati/Walikota mengangkat dan memberhentikan Sekretaris DPRD dengan 

persetujuan DPRD (Pasal 123 Ayat (2);  

3. Bupati/Walikota mengangkat Camat atas usul Sekretaris Daerah 

kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis 

pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-

undangan (Pasal 126 Ayat (4); 

4. Bupati/Walikota mengangkat Lurah atas usul Camat dari pegawai negeri sipil 

yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan 

sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 127 Ayat (4); 

5. Bupati/Walikota menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 

dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota 

setelah berkonsultasi kepada Gubernur (Pasal 130 Ayat (1);  

6. Bupati/walikota melantik kepala desa terpilih (Pasal 205 Ayat (1); 

7. Bupati/Walikota meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 

210 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 32 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa); 

8. Bupati/Walikota menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Pasal 212 Ayat (6); 

9. Bupati/walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan desa (Pasal 222 Ayat (3); 

 

Berkenaan dengan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-

Undang  No. 12 Tahun 2008, mengatur secara eksplisit tentang tugas Wakil Kepala Daerah 

yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Tugas Wakil 

Kepala Daerah dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; 

b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal 

di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat 

pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta 

mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan 

hidup; 



142 

 

c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan 

kota bagi wakil kepala daerah provinsi; 

d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan  di wilayah 

kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota; 

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah; 

f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh 

kepala daerah; dan 

g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah 

berhalangan. 

 

Dalam melaksanakan berbagai tugas dan wewenang tersebut, maka  kepala daerah 

dan wakil kepala daerah  sebagai lembaga eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, Pasal 27 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan adanya beberapa 

kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan 

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

d. melaksanakan kehidupan demokrasi; 

e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; 

f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; 

h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 

i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; 

j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua 

perangkat daerah; 

k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

hadapan rapat paripurna DPRD. 

 

Sejalan dengan itu, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan 

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan 

laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat (Pasal 27 Ayat (2) Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004). 

Oleh sebab itu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mempunyai peranan 

strategis harus terjaga integritasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan 

dengan penerapan good governance dan clean government, maka  untuk itu, undang-

undang ini juga mengatur tentang berbagai larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sebagai 

berikut: 

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, 

anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan 

umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan 

warga negara dan/atau golongan masyarakat lain; 
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b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara,  

daerah, atau dalam yayasan bidang apapun; 

c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah 

yang bersangkutan; 

d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau 

jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 

dilakukannya; 

e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain 

yang dimaksud dalam pasal 25 huruf f; 

f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; 

g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD 

sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

 

Memperhatikan berbagai tugas, wewenang dan kewajiban  yang melekat pada 

lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (kepala daerah) tersebut, menunjukkan 

politik hukum otonomi daerah dalam penentuan susunan pemerintahan daerah menurut 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008  dimaksudkan menciptakan 

cheks and balances system.  

Dalam konteks yang demikian, maka untuk menciptakan hubungan yang seimbang 

antara DPRD dengan Kepala Daerah, menurut hemat Penulis sejalan dengan paradigma 

baru otonomi daerah melalui bangunan demokrasi, maka dengan dimungkinkannya calon 

perseorangan bagi  pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah,  terhadap 

anggota DPRD juga harus dimungkinkan berasal dari calon perseorangan, sehingga kepala 

daerah/wakil kepala daerah tidak terjebak pada keadaan saling berhadapan (conflict of 

interest), karena anggota DPRD terpilih tidak semata-mata berasal dari partai politik.  

Pengalaman Pemilu 1955 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang 

Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang juga 

memberi kesempatan kepada calon perseorangan untuk duduk menjadi anggpta 

konstituante dan anggota DPR,  ternyata telah membuktikan calon perseorangan juga 

menjadi pilihan rakyat dengan melihat kualitas, integritas maupun komitmennya untuk 

membangun bangsa dan negara. 

Dalam hubungannya dengan materi muatan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, 

A.S.S. Tambunan mengemukakan dasar-dasar pemilihan umum yang digunakan antara lain 

adalah : 

a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan 

berkesamaan ; 

b. Sistem pemilihan yang dipergunakan adalah sistem perwakilan berimbang 

dengan preferensi melalui sistem daftar dan sistem perorangan. 

c. Mengenai daerah pemilihan dianut sistem kombinasi, yaitu antara banyak 

daerah pemilihan dan satu daerah pemilihan. 

d. Menggunakan sistem satu kotak suara 

e. Dalam rangka menentukan hasil pemilihan umum, pembagian sisa kursi 

dilakukan dengan sistem sisa suara terbanyak ; dan  



144 

 

f. Masa jabatan anggota DPR adalah 4 (empat) tahun.240 

 

Sistem pemilihan umum pada masa ini sangat responsif dan merupakan perwujudan 

demokrasi partisipatoris karena memberdayakan rakyat dalam arti menjamin peran serta 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan 

yang hidup di tengah masyarakat.241 Realitas ini tampak dari pemberian kesempatan kepada 

calon perseorangan dan berkelompok melalui daftar calon kumpulan dengan ketentuan 

jumlah di dalam calon kumpulan tidak boleh melebihi jumlah kursi yang teredia untuk daerah 

pemilihan yang bersangkutan, ditambah sebanyak jumlah anggota yang sudah ditetapkan, 

tetapi tambahan itu tidak boleh melebihi jumlah 20, dengan ketentuan calon perseorangan 

atau calon pertama dari daftar calon kumpulan harus memperoleh dukungan sekurang-

kurangnya 200 orang pemilih, sedangkan untuk calon kedua dan selanjutnya dari daftar 

calon kumpulan harus didukung oleh sekurang-kurangnya 25 orang pemilih.242  

Hasil dari Pemilihan Umum 1955 menunjukkan bahwa jumlah anggota DPR itu 

adalah 257 orang, yaitu dengan perhitungan bahwa satu orang anggota DPR mewakili 

300.000 orang penduduk. Disamping itu telah terpilih pula 514 orang anggota Konstituante. 

Mereka ini terdiri dari Wakil-wakil partai politik, wakil-wakil organisasi dan perorangan 

lainnya.243 Diantara calon perorangan yang berhasil meraih kursi adalah R. Soedjono 

Prawirisoedarso untuk DPR dan L.M. Idris Efendi sebagai anggota Konstituante.244 

Berkenaan dengan calon perseorangan ini, dilihat dari sudut pandang nilai-nilai 

demokrasi adalah merupakan suatu keniscayaan, sebagaimana disebutkan oleh Seymour 

Martin Lipzig, yang menyebutkan:  

Hak demokrasi itu tidak boleh dibatasi oleh apapun, termasuk untuk memilih 

pemimpin. Berbagai pembatasan terhadap akses demokrasi itu adalah penghianatan 

demokrasi, padahal demokrasi itu sendiri harus memberikan kompetisi yang bebas  

bagi seluruh warga negara untuk bersaing pada jabatan-jabatan politik dan 

pemerintahan.245  

 

Berdasarkan pandangan tersebut, apabila demokrasi hendak diterapkan secara 

sungguh-gungguh, dalam artian substansial, maka calon perseorangan, tanpa 

menggunakan mekanisme kepartaian, tetapi dengan memanfaatkan mekanisme 

kemasyarakatan dan atau kemampuan atau kekuatan pribadi menjadi esensi demokrasi baik 

untuk pemilu nasional maupun lokal, seperti halnya untuk pemilu anggota legislatif dan 

pemimpin eksekutif. Di berbagai negara, calon perseorangan ini dibutuhkan untuk 

                                                             
240  ASS Tambunan, Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan serta Kedudukan MPR, DPR, dan 

DPRD, Sejarah Pengaturannya, Pemikiran-pemikiran serta Permasalahan yang 
Melatarbelakanginya dan Perbandingan dengan Negara-negara Lain, (Bandung: Binacipta, 
1986), hlm. 10. 

241  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konsttitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi , 2006, hlm. 128. 

242  Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang No. 7 Tahun 1953. 
243  Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,, 

(Jakarta:  Setjen. DPR RI, 1983), hlm. 192. 
244  Perhatikan Komisi Pemilihan Umum, Pemilu 1955, http://www.kpu.go.id/Sejarah list.php, hlm. 3 

dan 4. 
245  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-5/2007, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, tanggal 23 Juli 2007, hlm. 13. 

http://www.kpu.go.id/Sejarah%20list.php
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menampung aspirasi golongan minoritas, sekalipun keberhasilannya lebih sukar tercapai 

dalam pemilu nasional daripada pemilu lokal. 

Arbi Sanit, sehubungan dengan  calon pemilu independen246, mengemukakan 

diperlukan dalam pemilu di Indonesia, dengan beberapa alasan sebagai berikut:247 

Pertama, untuk mengoperasikan paradigma kolektivisme (Pembukaan UUD) dan 

paradigma individualisme (ketentuan HAM dalam UUD) melalui lembaga pemilu. Calon 

pemilu dari partai merupakan operasional dari kolektivisme yang terdiri dari perwakilan 

golongan yang disimbolkan oleh partai. Sedangkan calon independen adalah individu yang 

memperjuangkan haknya. Dengan begitu, maka pemilu menyelesaikan masalah yang 

dihadirkan oleh Amandemen UUD, yaitu konflik yang mungkin dilandasi oleh kedua 

paradigma kenegaraan tersebut. Pemilu menghadirkan penyerasian konflik kolektivisme 

dengan individualisme. 

Kedua, Lembaga calon independen memberikan peluang kepada upaya orang yang 

tidak menjadi anggota atau simpatisan partai, untuk menggunakan haknya ikut pemilu, dan 

berkuasa di dalam negara, apabila memperoleh suara pemilih sebagaimana dipersyaratkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila sedikit orang yang tidak 

berpartai, maka calon independen mewakili kelompok minoritas. Dan apabila banyak orang 

yang berpartai, maka calon independen berfungsi sebagai katup penyelamat bagi 

kemungkinan tingginya angka Golput, yaitu orang yang tidak menggunakan hak pilih karena 

merasa tidak punya pilihan. 

Ketiga, partai politik sejauh ini mengalami krisis calon pemimpin sebagaimana 

dibuktikan oleh kesulitan memajukan calon yang berkualifikasi  tinggi dalam kapabilitas 

kepemimpinan dan dalam kadar popularitasnya. Hal itu berakar pada sistem kaderisasi  

yang belum efektif, karena kaderisasi masih berlangsung secara tradisional melalui Sistem 

Magang. Sesungguhnya krisis kualitas dan kuantitas calon pemimpin partai itu, memotivasi 

partai untuk memanipulasi kedaulatan rakyat, karena dengan memajukan calon asalan 

secara monopolistik, mengkondisikan pemilih untuk tidak punya pilihan secara rasional. 

Dalam konteks ini calon independen sesungguhnya membantu partai untuk memungkinkan 

tersedianya calon popular dan kapabel dengan konsekuensi kekecewaan rakyat kepada 

partai tidak berubah menjadi dendam politik. 

Keempat, lagi pula hadirnya calon independen bisa jadi memotivasi partai untuk 

mrngembangkan sistem kader yang efektif, untuk keberhasilan memenangkan kompetisi 

politik. Memang sejauh ini di dalam pemilu berlangsung kompetisi antar partai, akan tetapi di 

samping sudah terbiasa, persaingan itu tertutup di kalangan partai. Calon independen 

membuka kompetisi itu seluas mungkin, sehingga mempertajam upaya untuk meningkatkan 

kualitas Pemilu. 

Kelima, sejatinya adalah saatnya (urgen) untuk menanggulangi “krisis” pemimpin dan 

kepemimpinan politik dan Pemerintahan Indonesia yang semakin kambuh karena 

berlangsung dalam waktu yang lama. Selama ini tugas partai politik untuk mengatasinya 

boleh dikatakan gagal, dan tidak bisa solusi atas masalah ini sepenuhnya mengandalkan 

partai politik. Apalagi bila hendak mengatasinya secara cepat dan mendasar. Maka strategi 

memperluas basis penyiapan calon pemimpin, tentulah merupakan pilihan yang tepat, 

terutama dalam situasi negara dan masyarakat dewasa ini. Dengan begitu lembaga calon 

                                                             
246  Menurut hemat penulis, istilah yang digunakan lebih tepat “calon perseorangan”. 
247  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah, ..., 

op.cit., hlm. 18-20. 
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independen Pemilu dan Pilkada, akan lebih memberi harapan bagi perbaikan demokrasi dan 

negara. 

Akan tetapi apabila diamati UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata 

tidak memberi ruang bagi anggota masyarakat untuk menjadi anggota legislatif, yang 

menurut hemat penulis merupakan pengebirian terhadap hak-hak konstitusional rakyat, 

sebagaimana pembatasan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) yang menyebutkan : 

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. Ketentuan konstitusi ini 

menunjukkan bahwa Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR Periode 1999-2004 

syarat dengan muatan-muatan kepentingan politik, padahal dalam sejarah ketatanegaraan 

Indonesia telah pernah diselenggarakan pemilihan umum anggota DPR dan anggota 

Konstituante yang memungkinkan calon perseorangan sebagai peserta pemilihan, sehingga 

seharusnya memberikan  pembelajaran yang baik untuk merumuskan Perubahan UUD 1945 

yang diharapkan berlaku untuk masa waktu yang panjang. Oleh sebab itu tidak 

mengherankan, apabila sampai dengan saat ini baik kalangan akademis, praktisi maupun 

lembaga-lembaga negara dan berbagai LSM yang menghendaki adanya Perubahan Kelima 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.248 

Memperhatikan berbagai realitas  tersebut, berarti pemilihan DPRD dan kepala 

daerah secara langsung adalah merupakan conditio sine quanon bagi suatu negara 

demokrasi modern dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang mandiri, efisien dan 

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum (public service) melalui pemberian 

otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan, artinya rakyat memilih seseorang dalam 

rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus 

merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi 

masyarakat.  

Oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah yang mempunyai kedudukan strategis 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus  benar-benar demokratis, dalam hal ini 

terdapat beberapa standar yang harus menjadi acuan:249 

Pertama, pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus memberikan peluang 

sepenuhnya kepada semua calon dari partai politik maupun calon perseorangan  untuk 

bersaing secara bebas, jujur dan adil. 

Kedua, pelaksanaan pemilihan kepala daerah  betul-betul dimaksudkan untuk 

memilih kepala daerah  yang berkualitas, memiliki integritas moral dan yang paling penting 

kepala daerah  tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat. 

Ketiga, pelaksanaan pemilihan kepala daerah  harus melibatkan semua warga 

negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan 

bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. 

Keempat, pemilihan kepala daerah  dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang 

mendukung asas kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang 

lebih memberi kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang ke arah pemilihan 

kepala daerah  yang demokratis dapat dicapai. 

                                                             
248  Moh. Mahfud MD, Menilai Kembali dan Menjajaki Kemungkinan Amandemen Lanjutan UUD 

1945, (Jakarta: Jurnal Koonstitusi, Volume 5 Nomor 1, Juni 2008), hlm, 8-17. 
249  Perhatikan A. Malik  Haramain dan M.F. Nurhuda Y., Mengawal Transisi, Refleksi Atas 

Pemantauan Pemilu ’99, (Jakarta: JAMPPI-PB PMII dan UNDP, 2000), hlm. 109-111. 
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Kelima, pelaksanaan pemilihan kepala daerah  hendaknya mempertimbangkan 

instrumen dan penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan 

penyelenggara (lembaga) akan mengganggu kemurnian pemilihan kepala daerah. 

Keenam, pada persoalan yang lebih filosofis, pemilihan kepala daerah hendaknya 

lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat, guna menciptakan partisipasi 

masyarakat dalam pemerintahan daerah. 

Meski demikian, ternyata dalam prakteknya pemilihan kepala daerah secara 

langsung ini masih menyisakan berbagai persoalan, sehingga aspek demokratisasi guna 

menghasilkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas  dan diterima semua pihak belum 

terwujud dengan baik, yang pada gilirannya kesejahteraan rakyat yang diharapkan dari 

otonomi belum dinikmati oleh masyarakat. Bahkan seringkali pemilihan kepala daerah 

tersebut mengakibatkan konflik baik konflik antar elit di daerah maupun konflik horizontal 

dalam masyarakat daerah. 

Eko Prasojo dalam kaitan dengan problematika pemilihan kepala daerah ini 

menyebutkan : 

Sebagian besar problem dan gugatan pilkada di Indonesia bermula dari data 

kependudukan yang tidak valid. Demikian pula rendahnya pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat terhadap esensi pilkada menyebabkan praktik politik uang 

dalam pilkada. Khusus untuk Indonesia, problem pilkada diperberat kualitas partai 

politik dan aktor politik yang tidak memadai.250  

 

Akibatnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama  pemilihan 

kepala daerah telah menimbulkan kontroversi dengan lahirnya beragam pandangan sebagai 

implikasi kekisruhan pemilihan kepala daerah. Paling tidak dari berbagai wacana yang ada, 

dapat diperhatikan beberapa pemikiran sebagai berikut: 

Pertama, pandangan yang tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara 

langsung. Dalam hal ini, meskipun ada berbagai problem yang muncul tidaklah serta merta 

pemilihan kepala daerah langsung yang harus diubah, melainkan cara pandang terhadap 

pemilihan kepala daerah yang harus diubah melalui pendidikan dan sosialisasi politik, 

pranata hukum yang melingkupinya  maupun aparatur penyelenggaranya. 

Kedua, pandangan  yang mewacanakan agar pemilihan gubernur tidak dipilih secara 

langsung melainkan ditunjuk langsung atau dipilih oleh presiden. Gagasan  ini tidak terlepas 

dari kedudukan gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat dan juga dengan 

memperhatikan biaya pemilihan kepala daerah secara langsung yang sangat besar. Bahkan 

implikasi dari pandangan ini juga telah memunculkan ide agar pemerintahan daerah provinsi 

dihapus saja, dan cukup otonomi itu berada pada daerah kabupaten dan kota. 

Ketiga, Gagasan yang menghendaki agar pemilihan kepala daerah ini dikembalikan 

kepada DPRD sebagai wakil rakyat di daerah, sebagaimana pernah dilakukan dalam rangka 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 maupun Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. 

Wacana pemilihan tidak langsung ini pada dasarnya dilandasi oleh beberapa alasan 

yang bersifat teknis, karena pemilihan kepala daerah langsung memakan biaya yang sangat 

besar dan tidak efisien. Bahkan politik uang (money politic) yang tadinya hanya pada politisi 

di DPRD, sekarang mulai dari partai politik pendukung sampai kepada pemilih. Demikian 

juga persiapan rangkaian pelaksanaannya sangat tidak efisien karena pemilihan kepala 

                                                             
250  Eko Prasojo, Menghapus Pilkada Langsung, Kompas, Selasa, 5 Februari 2008, hlm. 6. 
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daerah yang tidak serentak di sekitar 500 provinsi dan kabupaten/kota, sehingga menyedot 

anggaran belanja masing-masing daerah yang cukup besar.  

Sejalan dengan itu, dewasa ini paling tidak terdapat empat pilar kerapuhan otonomi 

daerah, yaitu : pertama pilar politik electoral,  ditandai munculnya wacana pergantian sistem 

pemilihan kepala daerah (pilkada)  langsung dengan memakai sistem tidak langsung. 

Kedua, pilar pelayanan publik, ditandai inkonsistensi kerangka kebijakan pusat bagi 

reformasi birokrasi lokal. Ketiga, pilar keuangan daerah, ditandai diskrepansi antara 

desentralisasi fiskal yang kian kuat dan administrasi  perencanaan dan pengelolaannya yang 

kurang efektif. Keempat, pilar manajemen otonomi daerah, ditandai kaburnya sistematika 

kerja dalam beberapa agenda kunci.251  

Lebih lanjut Robert Endi Jaweng berkenaan dengan wacana pemilihan kepala 

daerah dari pemilihan langsung  dengan pemilihan tidak langsung menyebutkan sebagai 

berikut:  

Kalaupun kita bisa memaksa diri menyepakati berbagai fakta itu, tetap saja tidak 

cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa pilkada terbukti gagal dan kita perlu balik ke 

sistem lama. Paling jauh adalah menerima opsi yang diusul Wapres JK (baca, M. Jusuf 

Kalla), yakni pelaksanaan serentak di semua atau kelompok daerah. Mengganti pilkada 

berarti mereduksi hakikat sistem itu sebagai titik  masuk pelembagaan demokrasi lokal 

menjadi sekedar  - betapa pun ini juga penting – sistem sebagai cara kerja /perkara 

teknokrasi pemilu. 

Oleh karena itu, di Indonesia hubungan DPRD dan Kepala Daerah yang merupakan 

penafsiran normatif dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih mencari format 

dalam rangka pencapaian masyarakat demokratik dan sejahtera. Dalam hal ini dapat 

diperhatikan bahwa esensi mendasar berkenaan dengan kebijakan otonomi daerah bukan 

semata-mata didasarkan pada tersedianya berbagai pranata hukum beserta segenap 

sarana dan prasarana pendukungnya, akan tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah 

kemampuan kelembagaan pemerintahan daerah tersebut untuk menyusun dan 

melaksanakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Berdasarkan realitas tersebut, maka diharapkan lembaga eksekutif daerah dan 

lembaga legislatif daerah dapat menjalankan perannya sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai kesatuan integral yang mempunyai kedudukan setara dan bersifat 

kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga mampu melaksanakan 

fungsi pemerintahan,  baik dalam rangka memberikan pelayanan publik (public service), 

membuat aturan yang harus diikuti baik oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah 

(regulation), serta pemberdayaan masyarakat (empowering) yang lebih baik dalam rangka 

mencapai tujuan otonomi daerah.     

 

                                                             
251  Robert Endi Jaweng, Lampu Kuning Otonomi Daerah, Harian Kompas, Kamis 28 Februari 

2008, hlm. 6. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan perkembangan garis perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala 

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,  menunjukkan bahwa sejarah 

ketatanegaraan Indonesia menyangkut politik hukum otonomi daerah secara terus menerus 

mencari titik keseimbangan (equilibrium) yang tepat dalam memberikan bobot otonomi, 

adakalanya peraturan perundang-undangan lebih menonjolkan politik desentralisasi 

daripada dekonsentrasi, dan sebaliknya terdapat produk hukum yang menguatkan politik 

dekonsentrasi.  

Konstalasi yang demikian menurut M. Solly Lubis tidak terlepas dalam kaitannya 

dengan politik hukum otonomi daerah yang berada pada dua kepentingan, dengan  

menjelaskan : 

“Konsep otonomi akan tetap berhadapan dengan masalah penyerasian dua 

kepentingan yang harus serempak dipenuhi yaitu: kepentingan untuk 

berlangsungnya kepemimpinan pemerintah pusat terhadap daerah dan kepentingan 

untuk terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi daerah, yang ditandai oleh hubungan 

keharmonisan, perimbangan kekuasaan dan perimbangan keuangan antara pusat 

dan daerah.253 

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Moh. Mahfud MD keberadaan peraturan 

perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, tidak terlepas dari konfigurasi politik 

yang mempengaruhinya. Ternyata konfigurasi politik yang demokratis senantiasa 

melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang non-demokratis 

senantiasa melahirkan hukum-hukum yang konservatif.254 Dalam hubungan ini, meskipun 

seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menjadikan “demokrasi” sebagai salah 

satu asas yang menonjol, tetapi tidak semua implementasi produk hukum yang 

dilahirkannya responsif. Bahkan di bawah sebuah konstitusi yang sama dapat lahir 

konfigurasi politik yang berbeda-beda.255   

Secara lebih rinci perkembangan politik hukum otonomi dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan dapat diperhatikan berdasarkan periode sebagai berikut : 

1. Periode Indonesia Merdeka Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (1945-1959). 

Setelah Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945. Undang-undang ini kemudian 

diperbaharui dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 dan kemudian direvisi lagi 

dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957. Pada periode ini daerah diberi keleluasaan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan otonomi seluas-luasnya. 

                                                             
253  M. Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik ..., op.cit, hlm. 412.  
254  Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokerasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 

273-274. 
255  Ibid., hlm. 275-276 
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DPRD merupakan penanggung jawab utama dalam menyelenggarakan desentralisasi. 

Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, meskipun sebelum adanya undang-

undang tentang pemilihan kepala daerah, pemilihannya dilakukan oleh DPRD. Pemerintah 

Pusat tidak campur tangan dalam penentuan kepala daerah. 

Di bawah Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 itu, “pemerintahan daerah” telah benar-

benar demokratis, dengan pengertian bahwa DPRD dipilih oleh rakyat, DPD dipilih oleh 

DPRD dan KDH dipilih oleh DPRD. DPRD mengangkat Sekretaris Daerah, dan  DPD 

bertanggung jawab kepada DPRD.256 

2. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1966) 

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mulai era baru dengan demokrasi terpimpin yang 

berlangsung pada tahun 1959-1966. Pada masa ini dilakukan perubahan atas Undang-

Undang No. 1 Tahun 1957 melalui Penpres No. 6 Tahun 1959, yang merupakan titik awal 

politik hukum otonomi daerah dari arah desentraliasi ke arah sentralisasi. Kepala Daerah 

diangkat dan ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat yang sekaligus bertugas 

mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, serta diberi wewenang untuk menangguhkan 

keputusan-keputusan DPRD. 

Politik hukum otonomi daerah berdasarkan Penpres ini, secara praktis telah 

mengelaborasi kedudukan DPRD sebagai penanggung jawab utama penyelenggara 

pemerintahan daerah. Kepala Daerah merupakan unsur pemerintah daerah  yang berdiri 

sendiri di samping DPRD. Kepala Daerah adalah pimpinan sehari-hari penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah dan tidak bertanggung jawab kepada DPRD, dan kepala daerah 

tidak dapat dijatuhkan karena suatu mosi tidak percaya dari DPRD, bahkan berkedudukan 

sebagai Ketua DPRD. Dengan demikian pada dasarnya tidak ada lagi kewenangan DPRD 

untuk menentukan pimpinan daerahnya. Sedangkan salah satu ciri umum desentralisasi 

adalah kebebasan untuk memilih sendiri mereka yang akan bertanggung jawab 

menjalankan pemerintahan daerah.257 

Penpres No. 6 Tahun 1959 ini kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 

18 Tahun 1965, tetapi perubahan tersebut lebih merupakan penggantian baju hukum saja 

sebab materinya merupakan pengambilan atas hampir seluruh materi Penpres No. 6 Tahun 

1959.258 Menurut undang-undang ini kedudukan Kepala Daerah  menjadi lebih kuat dari 

DPRD, karena bukan Kepala Daerah yang bertanggungjawab kepada DPRD, tetapi 

pimpinan DPRD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.259 

3. Periode Orde Baru (1966-1998) 

Pada periode ini, atas dasar logika pembangunan yang menekankan pada ekonomi 

dan paradigma pertumbuhan, konfigurasi politik di desain untuk membentuk negara kuat. 

Negara kuat yang mampu menjamin kehidupan politik yang stabil sengaja diciptakan karena 

pembangunan ekonomi hanya akan berhasil jika didukung oleh stabilitas nasional yang 

mantap. Oleh karena itu, meskipun pada awal Orde Baru, gagasan demokrasi mendapatkan 

                                                             
256  M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik ..., op.cit., hlm. 55. 
257  Bagir Manan, Hubungan Antara ...., op.cit., hlm. 150. 
258  Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar ..., op.cit., hlm. 279. 
259  Andi Mustari Pide, op.cit., hlm. 107-108. 
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sedikit momentum260, akan tetapi secara pasti lama kelamaan membentuk konfigurasi yang 

cenderung otoriter.261  

Berkaitan dengan pemerintahan daerah, pada periode ini dilahirkan Undang-Undang No. 5 

Tahun 1974 sebagai pengganti UndangUndang No. 18 Tahun 1965. Di dalam undang-undang tersebut 

istilah otonomi nyata dan seluas-luasnya tidak lagi dipergunakan dan digantikan dengan otonomi yang 

nyata dan bertanggung jawab. Dominasi Pusat atas Daerah terlihat pada ketentuan yang memberikan 

kekuasaan kepada Pemerintah Pusat untuk menentukan Kepala Daerah/Wilayah tanpa terikat pada 

peringkat hasil pemilihan di DPRD. Di samping sebagai organ daerah otonom, Kepala Daerah sebagai 

alat Pemerintah Pusat di daerah dengan sebutan Kepala Wilayah. Dalam kedudukannya 

sebagai alat Pusat itu Kepala Wilayah merupakan penguasa tunggal di daerah. 

Melalui kerangka hukum tersebut pemerintah Orde Baru membangun struktur 

pemerintahan di daerah menurut asas-asas dekonsentrasi sebagai penghalusan sentralisasi 

dan desentralisasi, sehingga pengaturannya terintegrasi antara asas desentralisasi (local self 

government) dengan asas dekonsentrasi (local state govemment). Struktur yang dibangun sebenarnya 

struktur yang selama ini telah memberikan stabilitas. Secara teoritik struktur pemerintahan. di daerah 

yang dibangun itu tergolong integrateo' prefectoral system262, sebagaimana terlihat dari adanya 

beberapa ciri yang melekat pada undang-undang ini: Pertama, dari segi wilayah, batas pelayanan 

antara wilayah adminsitrasi (local state govemment), wilayah kerja kepala-kepala instansi vertikal, dan 

batas geografis daerah otonom (local self government). Kedua, dari segi jabatan, pejabat yang 

mengepalai wilayah administrasi dan daerah otonom adalah sama, melekat pada satu orang 

sebagaimana kedudukan Kepala Daerah yang juga sekaligus sebagai Kepala Wilayah (dualisme 

fungsional). 

Ateng Syafrudin dalam konteks Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 menyebutkan sebagai 

berikut : 

Ciri surutnya otonomi yang berikutnya adalah bahwa Kepala  

Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, dan hanya  

wajib memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Hal ini sejalan 

dengan konstruksi pemikiran tentang penyaluran tanggung jawab, yaitu hanya bertanggung 

jawab kepada Presiden menurut hierarki.263 

4. Periode Orde Reformasi (1998 s/d Sekarang) 

Periode ini ditandai dengan adanya tuntutan demokratisasi penyeienggaraan 

pemerintahan, termasuk di daerah, setelah adanya gerakan reformasi yang menyebabkan 

berhentinya Presiden Soeharto pada masa itu dengan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. 

Habible. 

                                                             
260  Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan, (Jakarta: 

LP3ES, 1990), hlm. 402. 
261  Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar ..., op.cit., hlm. 280. 
262  Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi, Menelaah Kembali Format ..., op.cit., hlm. 60. 

263  Ateng Syafrudin, Pasang Surut Otonomi Daerah, (Bandung: Bina Cipta, 1985),hlm. 37. 
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Dalam konteks ini era baru pemerintahan daerah diwujudkan dengan lahirnya Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999 dengan menerapkan kembali prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung 

jawab. Undangundang baru ini menghendaki titik berat penyelenggaran pemerintahan ada pada 

daerah. Pemerintahan daerah disusun, diisi, dan diawasi menurut prinsip yang lebih demokratik 

dengan meletakkan tanggung jawab politik yang lebih besar kepada rakyat daerah, seperti 

pemilihan dan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD. Jika terjadi krisis kepercayaan dan 

dipandang perlu, DPRD dapat meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, dan kalau 

pertanggungjawaban ini ditolak sangat mungkin Kepala Daerah ini mengundurkan diri, bahkan 

kepada DPRD diberikan kewenangan yang cukup luas. 

Namun demikian dalam praktiknya, demokratisasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 

Tahun 1999, telah mengakibatkan deviasi yang dapat menimbulkan konflik antara DPRD dan 

Kepala Daerah, sehingga berubah menjadi ultra demokrasi, yang pada gilirannya dapat mengganggu 

jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dalam hubungan ini, sejalan dengan Perubahan UUD 1945, maka demokratisasi 

dikembangkan dengan prinsip checks and balances system diantara lembaga eksekutif dan legislatif 

melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dua 

kali, melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-

Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-undang ini tetap menganut prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. 

Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah yang bersangkutan, dan tidak 

bertanggung jawab kepada DPRD, sehingga lembaga tersebut cukup kuat . Demikian juga halnya 

dengan kelembagaan DPRD telah diatur secara lebih luas, baik tugas, wewenang dan hak DPRD, 

alat kelengkapan dan fraksi DPRD, kode etik dan sebagainya yang memungkinkan diantara kedua 

lembaga itu berada dalam keseimbangan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing. 

Memperhatikan perkembangan garis peraturan perundangundangan tentartg politik 

hukum otonomi daerah tersebut, maka dalam rangka Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta 

beberapa perubahannya adalah merupakan evaluasi terhadap berbagai peraturan yang berlaku 

sebelumnya, sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan otonomi untuk pemberdayaan daerah 

yang berorientasi pada demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 

Berdasarkan realitas tersebut, maka Indonesia sampai saat ini masih mencari format 

konstitusionalisme264 yang akan dijadikan sebagai landasan paradigmatik dalam konstruksi hubungan 

antara DPRD dan Kepala Daerah yang mampu melahirkan kepemimpinan yang representatif dalam 

rangka perwujudan otonomi daerah, yang pada gilirannya dapat mengaplikasikan tujuan otonomi untuk 

                                                             
264  diadopsi oleh penutis darl Pidato Purna Bakt1 Prof Dr. M. Solly l_ubis, SHdengan judul: "Mencari 

Format Konstitusionalisme yang Baru sebagai Landasan Paradigmatik Sistem Manajemen Nasional”, 
Pada saat tulisan ini disusun Menteri Dalam Negeri sedang mempersiapkan 3 (tiga) 
Rancangan UndangUndang (RUU) yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah: RUU tentang 
Pemerintahan Daerah, RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan RUU tentang Pemerintahan 
Desa. 
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memberdayakan daerah dalam rangka demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta 

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. 
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