
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang     

       Apabila melihat sistem politik ketatanegaraan Indonesai maka dapat diketahui 

bahwa Indonesai menganut sistem demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari 

tujuan pembentukan negara seperti tercantum dalam Preambule Undang-undang 

Dasar Negara 1945 di mana tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, maka  dibentuklah negara Indonesia ini yang berdasarkan kedaulatan 

rakyat, dimana kedaulatan rakyat tersebut dijalankan oleh Undang-Undang 

Dasar.1 

       Baru-baru ini Kementerian dalam negeri yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolu 

menunjuk dua jenderal Polri menjadi Pelaksana tugas (Plt) atau pejabat Gubernur 

di Jawa Barat dan Sumatra Utara menjadi polemik. Banyak pihak menilai bahwa 

usulan Mendagri tidak sesuai undang-undang. Hal ini berpotensi melanggar 

sejumlah undang-undang, mulai dari UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga UU Nomor 2 Tahun 2002 

1 Mawardi, dikutip dari skripsi, Presidential Treshold dalam Undang-Undang  Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu Untuk Penguatan sistem Presidensial, FH UII, Yogyakarta., 2017, 
hlm 1. 
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tentang Kepolisian Negara RI. Pandangan ini disampaikan peneliti hukum 

Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem).2 

      Di sini ia menerangkan UU Pilkada sudah mengatur secara jelas perihal 

pengisian kekosongan jabatan gubernur yang diangkat sebagai pelaksana tugas 

(Plt) gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan madya. Pasal 201 ayat (1) UU 

Pilkada menyebutkan “ Untuk mengisi  kekosongan jabatan Gubernur, diangkat 

pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan 

pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.3 Sedangkan 

dasar yang dijadikan rujukan oleh Mendagri untuk menunjuk anggota Polri aktif 

menjadi pelaksana tugas gubernur merujuk pada Permendagri No.1 Tahun 2018 

tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi kepala daerah. Pasal 4 ayat (2) 

Permendagri memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi pejabat 

gubernur berasal dari pejabat tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah 

pusat/provinsi.4 

       Di sini Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan 

jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, dalam ketentuan 

UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi 

madya saja yang dapat menjadi Plt gubernur. Selain asumsi tersebut, alasan lain 

yang digunkan oleh Mendagri untuk menujuk perwira tinggi Polri untuk menjadi 

Plt gubernur adalah karena daerah Sumatera Utara dan Jawa Barat dalam potensi 

2 http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6ee439b8d04/polisi-jabat-plt-gubernur--ini-
uu-yang-potensi-dilanggar-mendagri (di akses pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 pukul 13.10 
WIB) 

3 Ibid . 
4 Ibid.  
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rawan dan bahaya, sehingga mengacu pada UU No.33/Prp/ 1959 tentang Keadaan 

Bahaya yang mengatur mengenai darurat sipil, khususnya Pasal 4 ayat (1) dan (2). 

Pasal 4 ayat (1) UU Keadaan Bahaya menyebutkan” Di daerah-daerah penguasaan 

keadaan darurat sipil dilakukan oleh kepala daerah serendah-rendahnya dari 

daerah tingkat II selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah yang daerah hukumnya 

ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang”.5 

      Selanjutnya ayat (2) menyebutkan: “Penguasa Darurat Sipil Daerah yang 

dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari:1 

seorang Komandan Militer tertinggi dari daerah yang bersangkutan; 2. Seorang 

Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan; 3. Seorang Pengawas/Kepala 

Kejaksaan dari daerah yang bersangkutan. 

      Sejumlah pihak menilai Mendagri terlalu berlebihan bila menggunakan asusmi 

rawan bahaya pada daerah Sumatera Utara dan Jawa Barat, untuk bisa menunjuk 

Plt Gubernur dari anggota aktif Polri, mengingat sampai saat ini keadaan dua 

provinsi tersebut masih dalam keadaaan damai dan tertib. 

       Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, Mustafa Fakhri menilai, wacana Mendagri telah menciderai semangat 

reformasi, selain itu juga tak berlandasakan hukum.6 

      Mustafa menjelaskan, amanah reformasi tegas menyatakan di antaranya untuk 

menghapuskan dwi fungsi ABRI (di mana sebelum reformasi Polri tergabung 

dalam ABRI). Makna menghapuskan dwifungsi ABRI itu tidak hanya untuk 

5 Lihat UU No.33/Prp/ 1959 tentang Keadaan Bahaya 
6   http://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180127131536-32-

271972/jenderal-polri-jadi-plt-gubernur-dinilai-ciderai-reformasi (di akses pada hari Kamis 5 April 
2018 pukul 13.20 WIB) 
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memastikan netralitas TNI sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga 

pertahanan negara, tetapi juga netralitas Polri yang bertanggungjawab terhadap 

keamanan negara. Reformasi yang sejatinya telah berhasil memisahkan dan 

menjaga netralitas tersebut seharusnya tidak dirusak oleh penguasa.7 

      Mustafa melanjutkan, sejatinya jabatan Plt atau Pj Gubernur harus dari jabatan 

pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur dalam 

Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 

Pimpinan tinggi madya ini merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang berasal 

dari Kementerian Dalam Negeri atau Daerah yang bersangkutan.8 

       Senada dengan Mustafa, Peneliti Institute Security and Startegic Studies, 

Bambang Rukminto juga meminta agar Polri tidak terjebak dalam politik praktis. 

Pejabat Polri seharusnya patuh pada Undang-Undang yang sudah diamanahkan. 

Sebagai pemegang amanah negara sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisisian, Polri seharusnya tidak terjebak dalam pragmatisme politik 

lima tahunan. Seharusnya mengacu pada Pasal 1 dan ayat 3 UU Nomor.2 Tahun 

2002 tentang Polri.9 

      Pasal 28 ayat 1 menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap 

netral dalam kehidpupan politik dan tidak melibatakan diri pada kegiatan politik 

praktis. Sementara pada ayat 3 disebutkan: Anggota Kepolisian Negara Republik 

              7 Ibid.  
8 Ibid. 
9 http://tirto.id/wacana-penunjukan-petinggi-polri-jadi-plt-gubernur-menuai-penolakan-

cDpm (di akses pada hari Kamis 5 April 2018 pukul 14.20 WIB)  
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Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri 

atau pensiun dari dinas kepolisian.10 

       Jabatan gubernur merupakan jabatan politik, seseorang yang menduduki kursi 

gubernur, baik definitif ataupun pejebat sementara, atau pelaksana tugas tetap 

dianggap sebagai status politik. Berkaca dari kedua aturan dan definsi posisi 

gubernur, seharusnya pemerintah tidak melibatkan serta tidak perlu menyeret 

Polri aktif untuk menjadi Plt di daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Dasar 

inilah (UU Polri) seharusnya menjadi landasan Kapolri untuk mempertanyakan 

uregnsi dari usulan pengangkatan anggotanya  sebagai Plt.gubernur. 

       Padahal dapat dilihat bahwasanya Polri mempunyai terlalu banyak tugas 

untuk menjaga keamanan negara dan ketertiban masyarakat, sehingga seharusnya 

Polri tidak mengambil bagian untuk tugas lain menjadi Plt gubernur. Mengingat 

masih banyaknya tugas-tugas Polri seperti yang diamanahkan di dalam Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang menyatakan:11 

“Tugas pokok Kepolisan Negara Republik Indonesia adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. Menegakkan hukum; dan 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 
 

      Bila dilihat dari cakupan tugas Polri di atas sudah seharusnya Polri berfokus 

pada bidang tugas pokoknya dan menjauhkan diri untuk diseret kedalam ranah 

10 Ibid.  
11 Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
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jabatan politik prkatis, mengingat sebenarnya Polri adalah alah negara, bukan alat 

penguasa. 

       Selanjutnya tindakan Mendagri tersebut telah diimplementasikan dengan 

mengirimkan dua nama pejabat Polri aktif tersebut kepada Presiden untuk 

dimintai persetujuannya untuk menjadi Plt gubernur untuk daerah Sumatera Utara 

dan Jawa Barat. Walaupun belum adanya keputusan Presiden sampai saat ini, 

tetapi Presiden mengatakan bahwa Penunjukan Perwira tinggi Polri menjadi Plt 

gubernur adalah hal yang biasa. 

 

       Berdasarkan latar belakang di atas,  penulis akan menganalisis mengenai 

Penerapan Gagasan Penempatan Anggota Polri/TNI aktif menjadi pelaksana tugas 

kepala daerah serta dampaknya terhadap demokrasi Indonesia. karena mengingat 

bahwa Polri/TNI merupakan alat negara dan bukan alat penguasa, sehingga bila 

adanya penyalahgunaan aturan hukum oleh penguasa yang mengakibatkan 

terseretnya kembali Polri/TNI masuk ke dalam pusaran politik praktis dan 

hilangnya netralitas kedua lembaga tersebut serta dampak yang ditimbulkan pada 

demokrasi Indonesia saat ini. Hasil analisis tersebut nantinya penulis jadikan 

rujukan untuk menyikapi permasalahan yang saat ini terjadi. 
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B. Rumusan masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana akibat hukum penerapan gagasan anggota TNI/Polri aktif 

menjadi pelaksana tugas kepala daerah? 

2. Bagaimana dampak dari anggota TNI/Polri aktif menjadi kepala 

daerah di era demokrasi Indonesia saat ini? 

3. Apa keuntungan dan kerugian bagi demokrasi Indonesia? 

 

C.  Tujuan Penulisan 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitiannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui akibat hukum penerapan gagasan anggota TNI/Polri 

aktif menjadi pelaksana tugas kepala daerah 

2. Untuk mengetahui dampak dari anggota TNI/Polri aktif menjadi 

kepala daerah di era demokrasi Indonesia saat ini. 

3. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian bagi demokrasi Indonesia. 
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D. Tinjauan Pustaka 

      Pada tinjauan Pustaka ini penulis menggunakan sejumlah teori untuk menjadi 

bahan penunjang dalam tulisan ini, antara lain: teori demokrasi, teori negara 

hukum, teori pemerintahan daerah,  teori lembaga negara TNI/POLRI. 

1. Demokrasi  

       Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik; sedangakan sejarah tentang 

demokrasi itu sendiri menurut Held membingungkan. Ada dua fakta historis yang 

penting, Pertama, hampir semua orang padamasa ini mengaku sebagai demokrat. 

Beragam jenis rezim politik di seluruh dunia mendeskripsikan dirinya sebagai 

demokrasi.12 Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang 

satu dengan yang lain sering berbeda secara substansial. Demokrasi kelihatannya 

melegitimasi kehidupan politik modern: penyusunan dan penegakan hukum 

dipandang adil dan benar jika demokratis.13 Pada kenyataannya tidak selalu 

demikian. Dari zaman Yunani kuno hingga sekarang mayoritas teoritikus di 

bidang politik banyak melontarkan kritik terhadap teori dan praktik demokrasi. 

Komitmen umum terhadap demokrasi merupakan fenomena yang terjadi baru-

baru ini saja.14 

      Kedua, sementara banyak negara pada saat ini menganut paham demokrasi, 

sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan 

tatanan demokrasi. Sejarah Eropa pada abadke-20 sendiri menggambarkan dengan 

12 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014., hlm.195. 
13 Ibid . 
14 Ibid . 

8 
 

                                                           



jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk 

diwujudkan dan dijaga. Fasisme, Nazisme, dan Stalinisme hampir saja 

menghancurkannya. Demokrasi telah berkembang melalui perlawanan sosial yang 

intensif. Demokrasi juga sering dikorbankan pada perlawanan serupa.15 

       Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem 

politik ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan 

preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang 

ini:demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan 

studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 

1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak 

demokrasi sebagai landasan yang paling ideal bagi semua organisasi politik dan 

organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih Dari 100 orang sarjana barat dan 

timur itu dapat di pandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi 

tentang demokrasi.16 

      Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang 

menganut prinsip demokrasi di mana rakyat lah sebenarnya yang mempunyai 

wewenang tertinggi. Karena Indonesia adalah negara politik yang berdasarkan 

asas kedaulatan rakyat di mana kekuasaan nya diberikan oleh rakyat baik secara 

langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). 

Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak 

pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. 

15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati  nurani 

rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Layaknya sebuah 

sistem, demokrasi juga memiliki suatu konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme 

sendiri. Semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti dan 

praktek sistem demokrasi.17 

       Sehingga pada pokoknya demokrasi itu sendiri akan dapat berjalan secara 

ideal ketika mendapatkan suatu partisipasi publik. Tidaklah hanya bertumpu pada 

konsep yang ideal ataupun sistem yang sempurna tetapi demokrasi itu sendiri 

harus dapat mengakomodir aspirasi dari seluruh rakyat.18      

2. Negara Hukum 

    Negara hukum merupakan negara  dimana dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegaranya menjungjung tinggi terhadap prinsip hukum Jika penulis mengutip  

dalam buku nya Plato yang berjudul Nomoi, Plato mulai memberikan perhatian 

dan arti yang lebih tinggi pada hukum.19 Menurutnya, penyelenggaran 

pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Selain itu dalam buku Cita 

Plato tersebut diteruskan oleh muridnya Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu 

negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan 

berkedaulatan hukum.20 Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara 

bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang 

menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga 

17 Mawardi, Op.Cit.,hlm, 12. 
18 Ibid.,hlm.13. 
19Ibid., hlm.10. 
20 Ibid. 
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negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang 

bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu terwujud, maka terciptalah suatu 

“negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang 

berdasarkan atas keadilan. Jadi keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan 

bernegara. Agar manusia yang bersikap itu dapat terjelma dalam kehidupan 

bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan berasusila.21        

Dalam bukunya yang lain yang berjudul the Statesmen dan the Law, Plato 

menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (the 

seconds best) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu 

mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.22 

       Catatan tentang negara hukum telah tumpah di atas berbagai tempat dan 

ruang sosial. Juru tulis dan pemikir-pemikir baik di Barat maupun Timur 

menempatkan kajian negara hukum sebagai kajian utama yang mendapatkan porsi 

yang besar. Space kajian negara hukum dengan segala instrumennya, membawa 

kita pada satu asumsi dasar, bahwa hukum telah menjadi satu kajian penting bagi 

bangunan dasar suatu negara.23 

       Hukum, memang sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum 

ibarat rumah virtual untuk bersama. Di satu sisi, ia diciptakan untuk melindungi, 

tetapi di sisi  lain menggendong resiko membatasi, persis, seperti tembok-tembok 

yang menjadi tembok penyekat kamar dalam rumah.24 

21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Fajrurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016., hlm.13. 
24 Ibid. 
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       Apabila kita merujuk konsep hukum masa kini, maka bangunan dasar negara 

harus merespon realitas sosiakl (sosial reality), dan respon terhadap realitas sosial 

agar teratur atau memiliki keteraturan adalah dengan menggunakan hukum untuk 

mengikat mereka. Keterikatan warga negara pada hukum merupakan upaya untuk 

menemukan kembali esensi negara didirikan. Bahwa negara didirikan adalah 

untuk melindungi kemerdekaan individu itu, negara membuat hukum sebagai 

“alat bantu sosial” untuk menciptakan keteraturan.25 

       Sebab itu, tipe negara hukum harus merujuk pada dimensi-dimensi hakiki 

masyarakat, bahwa masayarakat sebagai basis sosial harus dijadikan sebagai 

subyek sosial di satu sisi dalam arti mereka adalah pelaku-pelaku yang berpotensi 

untuk menegakkan keteraturan sosial tetapi pada sisi lain, bahwa masyarakat juga 

bisa menjadi “objek”, mereka akan dijerat oleh sanksi yang dibuat untuk 

keteraturan tersebut.26 

3. Pemerintahan Daerah 

      Esesensi pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki 

dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahnya. Kewenangan 

pemerintah daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan 

dalam penyelengaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut tentang 

25 Ibid. 
26 Ibid. 
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pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 

beserta penjelasannya.27 

      Dari sisi pembagian kekuasaan dalam negara akan dapat menimbulkan bentuk 

sistem pemerintahan yang sentralistik maupun desentralistik yang secara langsung 

dapat mempengaruhi antara pusat dan daerah dalam penyelengaraan 

pemerintahan. Dengan kata lain, pada suatu ketika bobot kekuasaan terletak pada 

pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan berada pada pemmh daerah.28 

      Menyadari wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia yang demikian luas 

bahkan terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang terhubung dari Sabang 

sampai Merauke, maka hal yang tidak mungkin jika segala urusan pemerintahan 

sampai ke pelosok daerah secara keseluruhan diurus secara terpusat oleh 

pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota negara.29 

      Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang Undang 

Dasar 1945, menyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah 

provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. 

Dalam territorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 zelfbesturen 

delandchappen dan volksgemeen schappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari 

di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah 

itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang 

bersifat istimewa.30 

27 Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan 
Aktualisasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013., hlm. 94-95 

28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2009., hlm. 1 
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4. Lembaga Negara TNI/POLRI 

       Definisi dan pengertian tentang lembaga negara sangat beragam, tidak lagi 

hanya dibatasi pada tiga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.dalam naskah 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaskud, ada 

yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit 

fungsinya. Ada pula lembaga atau organ negara yang disebut baik namanya 

mapun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih 

rendah.  

       Di tingkat pusat, kita dapat membedakannya dalam empat tingkatan 

kelembagaan, yaitu: 

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan 

ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presisen; 

2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur 

atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden; 

3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau 

Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden; 

4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang 

ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan 

pejabat dibawah Menteri. 
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       Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa 

dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 28 (dua puluh delapan) subyek 

hukum kelembagaan atau subyek hukum tata negara dan tata usaha negara yang 

disebut keberadaannya di dalam UUD 1945, salah satunya lembaga Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) dan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). 

a. Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

      Transisi demokrasi yang berlangsung di Indonesia pasca jatuhnya Soeharto 

(Orde Baru) menuntut perubahan besar pada tubuh ABRI perubahan ini pada 

gilirannya hendak meminimalkan peran sosial-politik yang dimainkannya, 

terutama keterlibatan TNI-POLRI dalam mengeluarkan keputusan-keputusan 

politik penting di bidang kenegaraan maupun pemerintahan yang dapat 

menghambat proses transisi demokrasi menuju supremasi sipil (civilian 

supremacy).31 Dwifungsi ABRI di tinjau kembali, paradigma baru TNI diadopsi, 

dan militer harus melakukan political repositioning. Reposisi ini membawa 

impilkasi pada bidang hukum, serta struktur kelembagaan, kewenangan maupun 

sistem peradilan bagi TNI-POLRI.32 

      Reformasi nasional yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk 

menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan 

perubhan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan 

tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai 

dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan. Perubahan pada 

31 Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi, UII Press, 
Yogyakarta, 2007.,hlm.180. 

32 Ibid. 
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sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia, antara 

lain adanya pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan 

fungsi masing-masing.33 

      Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, dalam pengarahan dan 

penggunaan kekuataan militer, TNI berkedudukan dibawah Presiden. Dan dalam 

kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah 

koordinasi Departemen Pertahanan.34 

      TNI dipimpin oleh seorang Panglima. Panglima diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Presiden. Pengangkatan dan 

pemberhentian panglima dilakukan berdsarkan kepentingan organisasi TNI. 

Untuk mengangkat panglima, Presiden mengusulkan satu orang calon panglima 

untuk mendapat persetujuan DPR. 

       TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam 

menjalankan tugasnya berdasarkan kebijkan dan keputusan politik negara. Tugas 

pokok TNI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 adalah menegakkan kedaulatan 

negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

melindungi segenap tumpa darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap 

kedaulatan negara. 

33 Ibid  
34 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 

2015., hlm,254. 
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b. Polisi Republik Indonesia (POLRI) 

       Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. 

Pengertian polisi sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian Polisi pada 

awal ditentukannya istilah polisi itu sendiri.35 

Adapun pengertian polisi di antaranya adalah sebagai berikut:36 

a. Pertama kali ditemukannya istilah polisi dari perkataan Yunani politeia 
yang berarti sebagai pemerintahan negara kota. Pada masa itu yaitu 
abad sebelum Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja 
menyangkut pemerintahan negara kota saja, tapi juga termasuk urusan-
urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama Nasrani, maka 
pengertian Polisi sebagai pemerintahan negara kota dikurangi urusan 
agama. 

b. Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta dikemukakan 
istilah Polisi mengandung pengertian: 

1) Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas 
memelihara keamanan dan ketertiban umum. 

2) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan 
ketertiban umum. Dalam pengertian ini istilah Polisi 
mengandung 2 (dua) pengertian makna polisi sebagai tugas dan 
sebagai organnya. 

      Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharnya 

keamanan dalam negeri. 

 

35 Warsito Hadi Utomo Smik, Hukum Kepolisian di Indonesia, LPIP Pers, Yogyakarta, 
2002., hlm,5. 

36 Ibid. 
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E. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

       Objek penelitian adalah mengkaji mengenai penerapan gagasan 

penempatan anggota POLRI/TNI aktif menjadi pelaksana tugas kepala 

daerah serta dampaknya terhadap Indonesia. 

2. Sumber Data Penelitian 

       Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum 

sekunder; dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena 

dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada 

3) Undang-Undang  No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

daerah. 

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Republik Indonesia. 

6) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar 

Tanggungan Negara bagi kepala daerah 
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b. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak 

mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil 

olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang 

tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah. 

c. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam 

penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, 

serta Kamus istilah Inggris-Indonesia. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

       Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode 

penelitian library research. Metode library research yaitu penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-

buku, jurnal ilmiah, risalah sidang, media massa dan internet serta refrensi lain 

yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. 

4. Pendekatan  

      Penelitian ini menggunakan  pendekatan yuridis normatif yang beranjak dari 

peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin  yang 

berkembang di ilmu hukum sebagai norma hukum positif yang berkaitan dengan 

gagasan penempatan anggota POLRI/TNI aktif menjadi pelaksana tugas kepala 

daerah serta dampaknya terhadap Indonesia. 
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5. Analisis Bahan Hukum 

       Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalis secara 

deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga 

menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya 

sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. 
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F. Sistematika Penulisan 

       Penelitaian ini disusun 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri dari: 

BAB I: yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: Eksistensi TNI dan POLRI dalam penyelenggaraan negara. 

BAB III: Menguraikan penyelegaraan pemerintahan daerah dalam negara hukum 

yang demokratis. 

BAB IV: Penyajian dan analisis 

BAB V Penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari 

penjelasan BAB IV. 
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