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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Negara Kesatuan  

Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson dapat dipahami sebagai suatu negara 

dimana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara tersebut.1 Agar 

pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya dengan efektif maka aktivitasnya diawasi 

dan dibatasi langsung oleh undang-undang. Seluruh unit pemerintahan yang dibentuk 

dibawah pemerintahan pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah Pusat secara 

organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.2 Fred Isjwara 

mengemukakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh 

jika dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi, karena dinegara kesatuan 

terdapat persatuan ( union ) serta kesatuan ( unity ).3 Abu Daud Busroh menyatakan 

bahwa negara kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal artinya tidak ada negara di 

dalam negara, hanya ada satu pemerintahan tunggal yaitu pemerintahan pusat yang 

memiliki kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam negara tersebut.4 Negara kesatuan 

memiliki 2 bentuk :5 

a) Negara Kesatuan bersistem sentralisasi  

                                                            
1   Sadu Wasistiono, Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari 

Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", dalam Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah, Volume I, 
Edisi Kedua 2004, H.9,  dalam Dr. Ni'matul Huda, SH,M.Hum,  Desentralisasi Asimetris dalam NKRI,  Nusa 
Media, Bandung,  Cetakan 1, 2014, H.1 

2  Ibid.,H.1 
3  Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung, 1974, H.188, dalam  Dr. Nimatul 

Huda, Ibid...,H. 2 
4  Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, H.64-65, dalam Dr. Ni'matul 

Huda, Ibid...,H.2 
5  Fahmi Amrusyi, Otonomi Dalam Negara Kesatuan, dalam Abdurrahman ( editor ), Beberapa Pemikiran 

Tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, H. 56, dalam  Dr. Ni'matul Huda, Ibid..., H.2 
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Didalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi seluruh urusan dalam negara 

langsung diatur oleh pemerintah pusat, sementara daerah akan menjalankan instruksi 

dari pemerintah pusat tersebut. 

b) Negara Kesatuan bersistem desentralisasi 

Didalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah diberikan 

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri ( otonomi daerah ) yang 

disebut daerah otonom.  

Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara disebut dengan daerah, istilah tersebut 

adalah istilah teknis untuk menyebut suatu bagian teritorial yang memiliki pemerintahan 

sendiri dalam negara tersebut.6  

Kata daerah ( gebiedsdeel ) dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa ada sebuah 

lingkungan yang terbentuk dengan membagi kesatuan didalam lingkungannya yang 

disebut dengan wilayah ( gebied ), atau dengan kata lain daerah bermakna bagian atau 

unsur dari satu kesatuan lingkungan yang lebih besar.7 Adanya pelimpahan wewenang 

dari 

 pemerintah pusat kepada daerah otonom menurut Sri Soemantri adalah suatu 

wewenang yang diberikan bukan karena ditetapkan oleh konstitusinya melainkan karena 

hal itu adalah hakikat dalam negara kesatuan.8 Alasan pemerintah pusat mendominasi 

pelaksanaan pemerintahan dengan mengesampingkan hak pemerintah daerah untuk 

terlibat langsung adalah untuk menjaga kesatuan dan integritas negaranya, sehingga 

                                                            
6Dr. Ni'matul Huda, SH,M.Hum,  Desentralisasi Asimetris dalam NKRI,  Nusa Media, Bandung,  Cetakan 1, 

2014, H.3  
7 J. Wajong, Asas Dan Tujuan Pemerintah Daerah, Jambatan, Jakarta, 1975, H. 24, dalam Dr. Ni'matul Huda, 

Ibid.., H.3 
8 Sri Soemantri M., Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Rajawali, Jakarta. 1981, H.52, dalam 

Dr.Ni'matul Huda, Ibid..., H.3 
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terkadang menyebabkan hubungan pemerintah pusat dan daerah menjadi kurang baik dan 

memunculkan gagasan mengenai perubahan bentuk negara menjadi negara federal.9  

Menurut Utrech diperlukan adanya sentralisasi kekuasaan dalam permulaan 

perkembangan kenegaraan dengan maksud melenyapkan kekuatan yang ingin 

meruntuhkan kesatuan yang baru saja terbentuk itu, apabila telah lenyap maka 

sentralisasi dapat diubah menjadi desentralisasi bahkan dapat menjadi desentralisasi yang 

bersifat federasi.10 

Pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam satuan-satuan 

teritorial dapat berbentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial atau federal. 

Paling tidak ada 3 perbedaan bentuk hubungan pemencaran penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan :11 

a) Hubungan pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi teritorial  

b) Hubungan pusat dan daerah berdasarkan otonomi teritorial 

c) Hubungan pusat dan daerah berdasarkan federal 

Terdapat persamaan antara hubungan pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi 

teritorial dengan otonomi teritorial yaitu sama-sama bersifat administratiefrechtelijk 

yaitu menyelenggarakan pemerithan dibidang administrasi negara.12 

Negara kesatuan dan negara federal adalah pilihan yang berbeda mengenai 

pengaturan kekuasaan nasional. Menurut C.F. Strong :13 

" The Essence of a unitary state is that the souvereignity is undivided, or, in other 
word, that the powers of the central government are unrestricted, for the constitution 

                                                            
9 Dr. Ni'matul Huda..., Op.Cit, H. 4 
10 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h.144, 

dalam Dr. Ni'matul Huda, Ibid..., H.4 
11 Dr. Ni'matul Huda..., Op.Cit, H. 4 
12 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 

2001, H.32-33, dalam Dr. Ni'matul Huda, Ibid.., H.5 
13 C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and 

Eisting Form, The English Book Society and Sidgwick & Jackson  Limited, London, 1966, H.84, dalam Dr. 
Ni'matul Huda, Ibid..., H.5 
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of a unitary state does not admit of any other law-making body than the central 
one." 
 
( Hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau 
dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena 
konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang 
selain badan pembuat undang-undang pusat. ) 
 

Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia merupakan amanat UndangUndang 

Dasar 1945. Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah 

negara kesatuan, yang berbentuk Republik". Prinsip yang terkandung pada negara 

kesatuan ialah, bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan 

negara adalah Pemerintah Pusat (central government) tanpa adanya gangguan oleh 

delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (local government).14 M. 

Solly Lubis mengatakan :15  

“Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan Negara ini 
tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (central government) sedemikian rupa, 
sehingga urusan-urusan Negara dalam Negara Kesatuan itu tetap merupakan suatu 
kebulatan (eenheid) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah 
Pemerintah Pusat”. 
 
Tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan tetap berada di tanagan pemerintah 

pusat, namun dikarenakan salah satu asas yang dipergunakan dalam sistem pemerintahan 

di Indonesia adalah asas negara kesatuan yang didesentralisasikan maka ada tugas-tugas 

yang diurus sendiri oleh daerah sehingga lahirlah hubungan kewenangan dan 

pengawasan antara pusat dan daerah.16 

Negara kesatuan adalah landasan batas dan isi dari otonomi sehingga muncul aturan 

yang mengatur mekanisme keseimbangan tuntutan kesatuan dengan tuntutan otomi yang 

                                                            
14 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003,H.91 
15 M.Solly Lubis..., Op.cit., H.8 
16 Dr. Ni'matul Huda..., Op.cit., H.8 
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kemudian memunculkan kemungkinan spanning dari kondisi tarik menarik antara dua 

kecenderungan tersebut.17  

Negara kesatuan harus diartikan sebagai kesatuan yang tidak menghilangkan 

keragaman dari unsur-unsur yang membuatnya menyatu ( unitary ).Perbedaan baik yang 

bersifat lahiriah yaitu terkait kondisi daerah masing-masing maupun yang bersifat 

batiniah yaitu terkait pemikiran anak bangsa yang beraneka ragam akan dapat dilakukan 

dengan adanya pemerintahan yang menganut asas konstitusionalisme dimana kekuasaan 

pemerintah terbatas (oleh hukum) dan bertanggungjawab kepada rakyat.18 

 
C.F. Strong mengemukakan tiga ciri negara kesatuan, yang seharusnya juga 

tergambar di negara kesatuan yang desentralistis, sebagai berikut ini:19 

1. Adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat Dalam negara kesatuan 

hanya ada satu lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat Pusat. Dewan ini mempunyai supremasi dalam menjalankan 

fungsi perundang-undangan (regelgeving), sehingga produk yang dibuatnya 

merupakan produksi hukum yang berderajat lebih tinggi dibanding dengan produk 

hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah.20  

2. Tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat. Ciri ini menegaskan bahwa dalam 

negara kesatuan tidak ada lembaga lain yang memegang kedaulatan selain dewan 

perwakilan rakyat yang berkedudukan di pusat. Dengan demikian daerah hanya 

menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pusat. 

                                                            
17 Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNISKA, Jakarta, 1993, H.3, dalam Dr. Ni'matul 

Huda, Ibid..., H.8  
18  Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007,H.131, 

dalam Dr. Ni'matul Huda,Ibid..., H.9 
19C.F.Strong,  Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia, 

Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004,H.65 
20 M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah, Alumni, 

Bandung, 1990,H.64 
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3. Kekuasaan tertinggi ada di Pemerintah Pusat. Dalam negara kesatuan yang 

didesentralisasikan, meskipun kekuasaan pemerintah dapat dilimpahkan kepada 

pemerintah daerah namun keputusan terakhir tetap berada di pemerintah pusat. Dalam 

negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah 

daerah dibentuk hanya untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan urusan 

pemerintah yang ada di daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah  

Affan Gaffar memandang bahwa pilihan Negara Kesatuan sebagai bentuk negara 

merupakan pilihan yang paling tepat jika dibandingkan dengan federalisme, sebab negara 

yang federalistik memerlukan syarat tertentu untuk mewujudkan  formatnpemerintahan 

dalam kehidupan sebuah negara, struktur negara dan etnisitas masyarakat dalam negara 

tersebut juga berpengaruh.21 Prinsip persatuan sangat dibutuhkan Indonesia karena 

Indonesia memeiliki keragaman suku bangsa, agama dan budaya yang diwarisi oleh 

bangsa Indonesia dari sejarah sehingga mengharuskan bangsa ini bersatu serat-eratnya 

dalam keragan tersebut. Keragaman dalam bangsa Indonesia itu merupakan kekayaan 

yang harus dipersatukan bukan untuk disatukan atau diseragamkan, Prinsip persatuan ini  

dibangun atas dasar motto Bhineka-Tunggal-Ika (Unity in Diversity), yang dengan kata 

lain telah menjelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan uang 

menggunakan Prinsip Persatuan sebagai Prinsip dasarnya dalam bernegara.22 NKRI 

merupakan negara persatuan dalam arti negara yang warga negaranya erat bersatu dan 

memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum serta pemerintahan tanpa terkecuali. 

Istilah persatuan ini harus dikembalikan pada rumusan dila ketiga Pancasila, dimana 

persatuan Indonesia merupakan prinsip bernegara yang bersifat falsafah sedangkan 

kesatuan adalah bentuk negara yang sifatnya teknis.23  

                                                            
21 Op.Cit,Adnan Buyung Nasution..., H.3, dalam Dr. Ni'matul Huda,Ibid...,H.11 
22 Jimly Asshidiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, H.78, dalam Dr. 

Ni'matul Huda, Ibid..., H.11 
23 Ibid,Dr.Ni'matul Huda,...H.12 
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Bentuk NKRI diselenggarakan dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya sehingga 

daerah berhak mengatur daerahnya berdasarkan potensi dan kekayaan yang dimilikinya 

akan tetapi tetap dengan sokongan dan pengawasan pemerintah pusat.24 Astim Riyanto 

menyatakan bahwa bentuk negara kesatuan lebih tepat menggunakan asas desentralisasi 

dibandingkan otonomi, hal ini dikarenakan otonomi dalam negara kesatuan merupakan 

wujud dari desentralisasi yang wujud daerahnya disebut daerah otonom.25 R. Tresna 

berpendapat mengenai makna seluas-luasnya jika dipahami secara letterlijk :26 

" Ini tidak mungkin dalam rangka negara kesatuan, Bukan saja staats rechtelijk; 
tetapi juga bestuurstechnisch pun sukar diwujudkan, jikalau semua daerah hendak 
melaksanakan pengertian seluas-luasnya itu dalam arti gramatikal, maka akan terjadi 
kekalutan dalam persimpangsiutan yang bukan main dalam pemerintahan pada 
umunya. Oleh karena itu manakala istilah seluas-luasnya tidak hendak dipandang 
sebagai penambah kata untuk memberikan ulasan yang lebih semarak saja kepada 
paham otonomi, hendaknya diartikan secara nsisbi." 
 
M. Nasroen mengartikan otonomi daerah sebagai otonomi dalam negara yang tidak 

boleh memecah belah negara kesatuan, beliau mengatakan :27 

Janganlah dibatasi dengan sebara limitatieve opsomming, tetapi batasnya akan 
ditentukan oleh keadaan yang nyata dari daerah otonom yang bersangkutan, dalam 
soal kesanggupan menerima hak dan kewajiban urusan-urusan yang akan 
diserahkan. Otonomi seluas-luasnya, dan pembatasan adalah urusan praktis dan 
urusan beleid Pemerintah Pusat, tetapi yang harus dinyatakan dalam undang-undang. 
Kenyataannya dari provinsi yang satu adalah berlainan dari provinsi yang lain, 
begitu juga terhadap Kabupaten dan daerah otonom lainnya."  
 
 

 

 

 

                                                            
24 Op.Cit., Jimly Asshidiqie,...H.79, dalam Dr.Nikmatul Huda, Ibid..., H.13 
25  Astim Riyanto, Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 
2006, H.405, dalam Dr.Ni'matul Huda, Ibid..., H.19 

26 R. Tresna, Bertamasya Ke Taman  Ketatanegaraan, Penerbit Dibya, Bandung, Tanpa Tahun, H.33, dikutip 
kembali oleh M.Laica Marzuki, Berjalan-jalan Di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, H.169-170, dalam Dr.Ni'matul Huda, Ibid...,H.22 

27 M. Nasroen, Masalah Sekitar Otonomi, J. B. Wolters, Jakarta, 1951, H.40, dalam Dr.Ni'matul Huda, Ibid..., 
H.23 
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B. Teori Desentralisasi Asimetris 

Di dalam Pasal 18 Bab VI Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) 

tentang pemerintahan daerah telah memuat  mengenai pengaturan daerah di Indonesia 

secara asimetris, dinyatakan bahwa ;28 

“pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan 
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan 
mengingati dasar pemusyawaratan dalam system pemerintahan Negara, dan hak-hak 
asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” 
 
Kemudian didalam penjelasan pasal tersebut juga ditegaskan ;29 

“Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelf besturende 
landchappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di 
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah yang 
bersifat istimewa, Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-
daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah 
itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut” 
 
Di Indonesia penerapan  Desentralisasi Asimetris ini telah dinyatakan dengan 

terbitnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang memberikan pengecualian 

daerah Surakarta dan Yogyakarta dalam pembentukan Komite Nasional Daerah.30 

Kemudian terbit Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1948 hingga terbitnya Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang kekhususan pengisisan jabatan dan urusan 

keistimewaan Yogyakarta dibandingkan daerah lainnya karena Yogyakarta dikategorikan 

sebagai Daerah Istimewa.31 Daerah lain, seperti Jakarta sebagai ibu Kota Negara 

Republik Indonesia, Aceh dan Irian Jaya juga diberikan status otonomi secara khusus 

untuk mengurangi potensi konflik yang panjang.32 Indonesia beberapa kali mencoba 

menyelenggarakan pemerintahan daerahnya dengan formula otonomi khusus tersebut, 

contohnya Provinsi Timor–Timor yang menunjukkan kegagalan dengan lepasnya 

Provinsi tersebut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian upaya 

                                                            
28 Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Nusa Media, Bandung, 2014, H.54 
29Ibid.,H.54 
30Ibid.,H.54 
31Ibid 
32Ibid 
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yang serupa juga dilaksanakan pada kasus Aceh dengan Undang–Undang Nomor 18 

Tahun 2001 tapi ditolak masyarakat Aceh melalui perjanjian di Helinski. 

Kekhasan dalam kelompok di suatu daerah tertentu dalam suatu Negara kesatuan 

seperti NKRI, diperlukan adanya desentralisasi dengan pandangan baru yang dapat 

mencakup perbedaan–perbedaan yang dimiliki masing- masing kelompok dalam suatu 

daerah tersebut sekaligus mengayomi kepentingan objektif Indonesia sebagai Negara 

bangsa untuk mengambil keputusan dalam kebijakan selanjutnya.33 

Pandangan sebagaimana tersebut diatas dikenal sebagai asymmetrical 

decentralizatition  yang memiliki akar kuat secara legal konstitusional pada konstitusi 

dan spirit inherent dalam penyelenggaraannya.34 Akan tetapi tidak dinyatakan secara 

tegas dalam regulasi nasional mengenai desentralisasi. 

Secara umum pengadopsian model desentralisasi asimetris dilandasi dengan 

kerangka administrasi yang handal dalam mengelola keragaman lokal.35 Respon 

keragaman masyarakat dilihat dari format pengorganisasian Negara. 

Menurut Charles Tarlton, pembeda desentralisasi biasa (simetris) dengan 

desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian dan keumuman pada hubungan 

antara pemerintahan (Negara bagian/daerah), system politik dengan pemerintahan pusat 

atau sesama Negara bagian/daerah. Hubungan simetris tersebut ditandai dengan jumlah 

dan bobot kewenangan yang sama.36 Dalam pola asimetris terdapat perbedaan drajat atau 

ketidakseragaman pengaturan muatan kewenangan yang terbentung di antara Negara 

bagian/daerah dengan unit politik lainnya baik secara horizontal maupun vertical.37 

                                                            
33Ibid.,H.55 
34Ibid 
35Ibid 
36Ibid.,H.59 
37Ibid 
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Tarlton membagi konsep desentralisasi asimetris kedalam dua bentuk Asymmetrical 

federation yaitu :38 

1)  Asimetri de jure  

2) Asimetri de facto 

Asimetri de jure menekankan pada penegasan konstitusi yang sah dan terdapat unit-

unit konstituen yang diperlakukan berbeda di bawah hukum yang telah tetap. Kebijakan 

penentuan asimetri dalam bentuk ini ditentukan oleh pusat, sementara  Asymmetri de 

facto menekankan pada perbedaan praktek dalam hubungan antar daerah karena 

perbedaan keadaan sosial, budaya dan ekonomi, dalam bentuk ini tidak ada jaminan 

hukum yang relevan atau dengan kata lain hanya mengacu pada ke laziman yang telah 

diterima dan dipraktekkan.39 

Konsep tersebut diperbarui oleh John Mc.Garry dengan menambahkan substansi 

mengenai legal pengaturan sebagai bentuk dasar dalam asimetris. Menurutnya model 

tersebut dapat terjadi jika semua unit pemerintahan subnasional dijamin konstitusi dan 

setidaknya terdapat satu unit lokal yang menikmati otonomi yang berbeda.40 

Warsito Utomo menekankan pula bahwa desentralisasi asimetris akan memberikan 

ruang gerak secara cultural kepada daerah – daerah yang memiliki karakter berbeda.41 

Melalui konsep desentralisasi asimetris atau otonomi khusus, suatu daerah tertentu 

diberikan kewenangan khusus yang tidak diberikan pada daerah lainnya.42 

Menurut Van Houten, otonomi khusus adalah kewenangan legal yang diberikan 

kepada kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan atau yang khusus 

secara etnis, untuk membuat keputusan public dan menyelenggarakannya diluar sumber 

                                                            
38Ibid 
39Ibid.,H.60 
40Ibid.,H.60 
41Ibid 
42Ibid 
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kewenangan Negara akan tetapi tetap tunduk pada hukum dalam Negara tersebut secara 

keseluruhan.43 

Dalam melihat konsep desentralisasi asimetris atau otonomi asimetris perlu 

diperhatikan bahwa, antara Negara kesatuan dan negara federasi memiliki perbedaan 

yang fundamental, negara kesatuan bersusun tunggal dan urusan-urusan negara dalam 

negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan serta pemegang tertinggi dinegara 

adalah pemerintah pusat, sedangkan negara federasi bersusun jamak yang terdiri dari 

beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan 

berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri serta pemerintahan sendiri. Negara 

serikat pemerintah negara bagian bukanlah bawahan dan tidak bertanggungjawab kepada 

pemerintah federal.44 

C.F.Strong berpendapat bahwa sifat utama atau dasar negara federal adalah adanya 

pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan unit-unit federasi. Pembagian 

kekuasaan dalam negara federal (the federal authority) dapat dilakukan dengan dua cara, 

tergantung dimana diletakkan sisa atau residu atau kekuasaan simpanan (reserve of 

powers). 

 Pertama, konstitusi memperinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, 

sedangkan sisa kekuasaan (reserve of power) yang terinci diserahkan kepada negara-

negara bagian. Contoh negara-negara federal yang menerapkan sistem ini antara lain 

Amerika Serikat, Malaysia, Kanada dan sebagainya.  

Kedua, konstitusi memperinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara-negara 

bagian, sedangkan sisa kekuasaan (reserve of power) yang tidak terinci diserahkan 

kepada pemerintah federal.45 

                                                            
43Ibid.,H.61 
44Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik ,Grassindo,Jakarta, 2010, H.216 
45Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme, Graha Ilmu dan Universitas 

Pancasila Press,Jakarta,2009,H.58 
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Sedangkan Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana pemerintah pusat yang 

mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, 

menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di 

pusat maupun di daerah-daerah.Distribution of power (pembagian kekuasaan) oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berimplikasi hampir semua kewenangan 

dilimpahkan ke daerah kecuali, politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, 

moneter dan fiskal nasional dan agama.46 

Berdasarkan pendapat Rondinelli dalam Srijanti dkk. , maka dapat disimpulkan 

bahwa model desentralisasi ada empat macam, sebagai berikut:47 

1. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada 

gubernur sebagai wakil pemerintah, dan atau kepada instansi vertikal di wilayah 

tertentu. 

2. Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial 

untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi, yang secara tidak 

langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. 

3. Devolusi adalah transfer kewenangan untuk pengembilan keputusan, keuangan, dan 

manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. 

4. Privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-

badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat.  

 

                                                            
46Pasal 10 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaeraH. Disamping kelima hal 

tersebut terdapat kewenangan lain yang masih dipegang pemerintah pusat, yakni; (1) kebijakan tentang 
perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, (2) dana perimbangan 
keuangan, (3) sistem administrasi negara, (4) lembaga perekonomian negara, (5) pembinaan dan 
pemberdayaan sumber daya manusia, (6) pendayagunaan SDA, (7) teknologi tinggi yang strategis, (8) 
konservasi dan (9) standarisasi nasional. 

47Srijanti dkk., Pendidikan Kewarganegraan Di Perguruan Tinggi Mengembangkan Etika Berwarga Negara, 
Salemba Empat, Jakarta, 2009, H. 191-192 
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Berdasarkan pendapat Rondinelli tersebut mengenai model asas desentralisasi 

dengan empat macam desentralisasi maka dapat diketahui bahwa devolusi merupakan 

bentuk yang paling ideal dari asas desentralisasi, karena ia mengkombinasikan janji 

demokrasi lokal dan efesiensi teknikal-manajerial. 

Sedangkan pendapat Mawhood yang dikutip oleh Turner dan Hulme ada lima ciri 

yang melekat pada devolusi yaitu:48 

1. Adanya sebuah badan lokal yang secara konstitusional terpisah dari pemerintah pusat 

dan bertanggungjawab pada pelayanan lokal yang signifikan; 

2. Pemerintah daerah harus memiliki kekayaan sendiri, anggaran dan rekening seiring 

dengan otoritas untuk meningkatkan pendapatannya; 

3. Harus mengembangkan potensi staf; 

4. Anggota dewan yang terpilih, yang beroperasi pada garis partai, harus      menentukan 

kebijakan dan prosedur internal; 

5. Pejabat pemerintah pusat harus melayani sebagai penasehat dan evaluator (external 

advisors & evaluators) yang tidak memiliki peranan apa pundi dalam otoritas lokal.   

 

Dengan demikian, berdasarkan konsep dan teori devolusi di atas dapat ditentukan 

atas pilihan apa terhadap asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas 

desentralisasi atas dasar pertimbangan kedekatan antara pemerintah daerah dengan 

masyarakatnya, kebutuhan dan kompetensi daerah  sehingga percepatan proses 

pembangunan dapat diimplementasikan sesuai dengan aspirasi dan rencana daerah.  

Desentralisasi asimetris (asymetric decentrlization) bukanlah pelimpahan 

kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Secara empirik 

ia merupakan strategi komprehensif pemerintah pusat guna merangkul kembali daerah 

                                                            
48Bayu Dardias Kurniadi, Desentralisasi Asimetris Di Indonesia, Makalah seminar di LAN Jatinagor 26 

November 2012, H. 2 
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yang hendak memisahkan diri ke pangkuan ibu pertiwi. Melalui kebijakan desentralisasi 

asimetris dicoba diakomodasituntutan dari identitas lokal ke  dalam suatu sistem 

pemerintahan lokal yang khas.49 Mc.Garry menyatakan :50 

"Model asimetris terjadi kalau otonomi semua unit pemerintahaan subnasional 
dijamin konstitusi dan terdapat sekurangnya satu unit lokal yang menikmati level 
otonomi yang berbeda (umumnya otonomi lebih luas). Dinegara federal, sekaligus 
sebagai kebalikan dari negara unitaris, keberadaan model asimetris diatur dalam 
konstitusi dan otoritas federal tidak bisa secara sepihak menarik atau membatalkan 
status asimetris tersebut. Dalam perspektif konstitusi ini adalah bukti pengakuan 
negara akan keberagaman sifat nasional satu atau lebih wilayah." 
 
Pilihan negara untuk menggunakan desentralisasi asimetris pada sebuah daerah 

tertentu bukan berarti bahwa daerah itu gagal dalam menerapkan desentralisasi simetris 

sebagaimana yang berlaku didaerah lain dalam negara tersebut melainkan merupakan 

upaya sengaja untuk mengakomodasi kebutuhan daerah secara lebih khusus, dengan 

begitu desentralisasi asimetris bukanlah tahap antara untuk mencapai desentralisasi 

simetris melainkan merupakan upaya evaluasi.51 

Van Houten berpendapat bahwa kewenangan hukum yang dimiliki masyarakat 

khusus tanpa wilayah khusus atau etnis dimana mereka dapat membuat keputusan publik 

dasardan menjalankan publik dengan bebas diluar sumber kewenangan negara akan 

tetapi tetap tunduk pada hukum negara secara menyeluruh, dimana otonomi artinya hak 

masyarakat etnis dari wilayah tertentu yang tidak memiliki kedaulatan sendiri untuk 

melaksanakan yurisdiksinya sendiri.52 

Irfan Ridwan Maksum berpendapat bahwa otonomi asimetris adalah otonomi yang 

diterapkan untuk semua daerah otonom dengan prinsip tak sama dan tak sebangun dalam 

                                                            
49  Djohermansyah Djohan, Desentralisasi Asimetris Aceh, Jurnal Sekretariat RI No. 15, Februari 2010 
50    Robert Endi Jaweng, "Kritik Terhadap Desentralisasi Indonesia", Jurnal Analisis, CSIS, Vol.40,Juni 

2011,H.163, dalam Dr.Ni'matu Huda, Op.Cit...,H.60 
51   Miftah Adhi Ikhsanto dan Wawan Mas'udi (Editors), Decentralized Governance: Sebagai Wujud Nyata dari 

Sistem Kekuasaan Kesejahteraan dan Demokrasi, Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL, UGM, 
Yogyakarta, 2011, H.31, dalam  Dr.Ni'matu Huda, Ibid...,H.61 

52   Peter van Houten, "The International Politics of Autonomy Regimes", dalam Jacobus Perviddya Solossa, 
Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI, Sinar Harapan, Jakarta,2005, 
H.53-54, dalam Dr.Ni'matu Huda, Ibid...,H.62 
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suatu negara, maksudnya adalah asimetris dalam struktur kelembagaan antar daerah 

otonom bukan antara daerah dengan pemerintah pusat atau penyerahan urusan belaka.53 

Djohermansyah Djohan menyatakan :54 

"Desentralisasi asimetris (Asymmetric decentralization) bukanlah pelimpahan 
kewenangan biasa. Dia berbentuk trnsfer kewenangan khusus yang hanya diberikan 
kepada daerah-daerah tertentu. Secara empirik dia merupakan strategi komprehensif 
pemerintah pusat guna merangkul kembali daerah-daerah yang hendak memisahkan 
diri ke pangkuan ibu pertiwi. dia mencoba mengakomodasi tuntutan identitas lokal 
kedalam sistem pemerintahan lokal yang khas. Dengan begitu diharapkan 
perlawanan terhadap oemerintah nasional dan keinginan untuk merdeka dapat 
dieliminasi lewat sistem pemerintahan lokal yang spesifik seperti yang diterapkan 
dibeberapa negara antara lain wilayah Quebeq di Kanada, Mindanao di Filipina, 
Bougainville di Papua New Guniea dan Basue di Spanyol. Mereka misalnya, boleh 
punya bendera, bahasa, partai politik lokal dan bagi hasil sumber-sumber pendapatan 
yang lebih besar." 
 
Ada 2 manfaat yang bisa diperoleh dari pendekatan dan pemberlakuan desentralisasi 

asimetris atau otonomi khusus, yaitu:55 

1. Sebagai solusi terhadap kemungkinan terjadinya konflik etnis atau konflik-konflik 

fisik lainnya.  

2. Sebagai respon demokratis yang damai terhadap keluhan/masalah-masalah kaum 

minoritas yang hak-haknya selama ini dilanggar atau kurang diperhatikan. 

 

Dalam paham asimetris terdapat 5 tipe tujuan yang secara tipologis dapat digunakan 

untuk mengatasi beberapa tantangan fundamental dalam suatu bangsa, yaitu:56 

1. Tantangan politik, tujuan asimetris dibentuk dalam hal ini adalah untuk 

mempertahankan basic boundaries unit politik negara. 

                                                            
53 Irfan Ridwan Maksum, "Otonomi Yogyakarta", dalam Aloysius Soni BL de Rosari (Editor), "Monarki Yogya" 

Inkonstitusional?, Kompas, Jakarta, 2011, H.160. dalam Dr.Ni'matu Huda, Ibid...,H.62 
54 Djohermansyah Djohan, Desentralisasi Asimetris dan Masa Depannya di Indonesia: Kasus Aceh dan Papua, 

Paper dipresentasikan dalam seminar nasional AIPI di Manado, 15 Agustus 2007, dalam Dr.Ni'matu Huda, 
Ibid...,H.63 

55 Op.Cit., Jacobus Perviddya Solossa,...H. 159,dalam Dr.Nikmatul Huda,....H.64 
56 Cornelis Lay, Desentralisasi Asimetris Bagi Indonesia, makalah yang dipresentasikan dalam seminar nasional 
"Menata Ulang Desentraisasi dari Perpektif Daerah" yang diselenggarakan Program Pascasarjana Program 
Studi Imu Politik Fisipol UGM kerjasama dengan UNSAID dan DRSP, yogyakarta, Januari 2010, H.4-9, 
dalam Dr.Ni'matu Huda, Ibid...,H.55 



34 
 

2. sebagai instrumen kebijakan untuk mengakomodasi keunikan budaya dan perbedaan 

alur kesejarahan termasuk untuk melindungi kaum minoritas dan manajemen 

konflik. 

3. Kebijakan untuk menejmbatani keterbatasan kapasitas suatu daerah dalama 

menjalankan fungsi pemerintahan 

4. Kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas competitiveness dalam 

persaingan global dan regional. 

5. sebagai instrumen kebijakan untuk meminimalkan resiko tertentu pada suatu daerah 

tertentu yang ajeg. 

Indonesia dalam menerapkan Desentralisasi asimetris tidak didasarkan atas 

mekanisme penataan baru sesuai semangat otonomi daerah melainkan didasarkan pada 

pengalaman buruk masa lalu mengenai kuatnya tuntutan beberapa daerah untuk 

memisahkan diri dari Indonesia. Akan tetapi idealnya desentralisai di Indonesia 

seharusnya didesain untuk mengakomodir keunikan daerah yang telah dirancang secara 

matang.57  Tujuan akhir dari desentralisasi asimetris adalah untuk memastikan sebuah 

daerah memiliki kapasitas menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan secara baik 

dalam standar yang diatur oleh negara.58 

 

C. Sejarah Pakualaman Ground 

Kadipaten Pakualaman atau Negeri Pakualaman atau Praja Pakualaman didirikan 

pada tanggal 17 Maret 1813, ketika Pangeran Notokusumo, putra dari Sultan Hamengku 

Buwono I dengan Selir Srenggorowati dinobatkan oleh Gubernur-Jenderal Sir Thomas 

                                                            
57 Ibid, Dr.Ni'matul Huda...,H.69  
58 Ibid,H.72 
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Raffles (Gubernur Jendral Britania Raya yg memerintah saat itu) sebagai Kangjeng Gusti 

Pangeran Adipati Paku Alam I.59 

Status kerajaan ini mirip dengan status Praja Mangkunagaran di Surakarta. Paku 

Alaman juga dilengkapi dengan sebuah legiun tetapi tak pernah menjadi legiun tempur 

yg besar karena selanjutnya hanya berfungsi sebagai seremonial & pengawal pejabat 

Kadipaten. Kadipaten Pakualaman ialah negara dependen yg berbentuk kerajaan. 

Kedaulatan & kekuasaan pemerintahan negara diatur & dilaksanakan menurut 

perjanjian/kontrak politik yg dibuat oleh negara induk bersama-sama negara dependen. 

Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yg dipilih oleh Republik Indonesia 

sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kadipaten 

Pakualaman diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang 

masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat kabupaten yaitu:60 

1. Kabupaten Pengasih, tahun 1831 

2. Kabupaten Sentolo, tahun 1831 

3. Kabupaten Nanggulan, tahun 1851 

4. Kabupaten Kalibawang, tahun 1855 

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung. Menurut buku 

'Prodjo Kejawen' pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan 

Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan 

ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto. 

Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua 

Kawedanan dengan delapan Kapanewon, sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. 

                                                            
59 Hasil wawancara dengan informan dari Puro Pakualaman 
60 http:www.kulonprogokab.go.id 
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Dua Kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi kepanewon Lendah, 

Sentolo, Pengasih dan Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi kapanewon 

Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh. Yang menjabat bupati di Kabupaten 

Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut: 

1. RT. Poerbowinoto 

2. KRT. Notoprajarto 

3. KRT. Harjodiningrat 

4. KRT. Djojodiningrat 

5. KRT. Pringgodiningrat 

6. KRT. Setjodiningrat 

7. KRT. Poerwoningrat 
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Secara Umum sejarah Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi dalam 

beberapa periode yaltu, Periode sebelum tahun 1918.61 Pada masa ini tanah merupakan 

Domein Raja. Raja berhak sepenuhnya atas tanah dan rakyat mempunyai hak menggarap 

dengan dibebani menyerahkan hasil dari menggarap tanah sebesar 1/3. Kemudian 

periode tahun 1918 – 1954, pada periode ini semua tanah yang tidak dapat dibuktikan 

dengan Hak Eigendom oleh pihak lain adalah Domein Kraton Ngayogyakarta atau Puro 

Pakualaman. Di sini Kraton memberikan Hak Anggaduh (Hak untuk mengelola tanah) ke 

Kelurahan. Selain itu Kraton memberikan tanah turun temurun kepada rakyat yang akan 

dipergunakan rakyat. Tanah ini dikenal dengan Sultan Ground. 

Sultan Ground adalah Tanah Keraton yang belum diberikan haknya kepada 

penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga 

siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton. Tanah 

di Yogyakarta dengan status Sultan Ground merupakan kesinambungan antara masa lalu 

dan masa kini untuk menghormati Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Republik 

Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang 

Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, 

termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon 

dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan 

penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep 

kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 

1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan 

memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat. Tanah sultan 

ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. 

Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut 

                                                            
61 http://rumputhitam.blogspot.co.id/2013/06/historis-sejarah-pertanahan-jogjakarta.html 
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pemerintahan Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, 

Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, 

Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah Sultanaad 

Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani 

hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat yang 

tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat. 

Kemudian Periode  tahun 1954 – 1984 urusan agraria atau pertanahan merupakan 

urusan rumah tangga Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan hak milik turun 

temurun (Erfelijk lndividuaeel Bezzits Recht) atas bidang tanah kepada Warga Negara 

Indonesia (Hak Milik). Sedangkan Kelurahan / Desa diberi hak untuk mengurus dan 

mengatur administrasi pertanahan di Kelurahan / Desa. Adapun tanda Sah Hak Milik di 

Provinsi DIY diluar Kota Praja adalah model D, E dan Daftar (Register) letter C. Periode 

Tahun 1984 sampai sekarang. Sejak tanggal 1 April 1984 UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) 

berlaku sepenuhnya di DIY berdasarkan Keppres No. 33 Tahun 1984 dan mulai berlaku 

secara efektif sejak tanggal 24 September 1984 berdasarkan SK Mendagri No. 66 Tahun 

1984.62 

Dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tersebut merupakan bukti 

bahwa Hak Atas Tanah di DIY sebelum tahun 1984 tetap diakui, sedangkan Hak 

Tanah bekas Hak Barat yaitu Groose Akte sebelum tanggal 24 September 1961 dan 

Sertifikat Hak Atas Tanah sesudah tanggal 24 September 1961. Sedangkan tanah-tanah 

yang tidak ada tanda bukti haknya sebagaimana diatas merupakan tanah SG atau PAG. 

Sebagai tanda bukti Hak Atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan 

Undang-undang Pokok Agraria meliputi Sertifikat yang meliputi: Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Wakaf dan Hak Tanggungan serta Hak 

                                                            
62 Ibid 
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Milik Satuan Rumah Susun. Sedangkan peraturannya sebagai payung hukum yang 

mengatur status tanah di Provinsi. 

Tanah D.I. Yogyakarta Sekarang mejelaskan bahwa pertanahan Yogyakarta diatur 

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. Namun 

dalam praktek pelaksanaan pelayanan pertanahan di DIY masih memperhatikan 

kebijakan Pemerintah Provinsi DIY daerah swapraja. Sebagaimana dijelaskan dalam 

UUPA, hak dan wewenang dari swapraja atau bekas tanah swapraja yang masih ada pada 

waktu berlakunya undang undang ini hapus dan beralih kepada negara. Hal-hal yang 

bersangkutan dengan huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tapi 

sampai sekarang, peraturan pemerintah itu belum dibuat. Karena itulah UUPA di 

Yogyakarta belum dilaksanakan sepenuhnya. Maka untuk menyelesaikan persoalan 

tersebut dikeluarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Yogyakarta yang mana memberi delegasi kepada pemerintah yogyakarta untuk mengatur 

keistimewaan Yogyakarta dalam bidang pertanahan. 

 

 

 


