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ABSTRAK 

Disertasi ini bermaksud menjawab pertanyaan akademis mengapa dengan 

kedudukannya yang kuat secara yuridis, DPRD belum bisa optimal dalam 

melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan benvibawa serta upaya-upaya 

apa yang dapat dilakukan agar pengawasannya bisa berfungsi sebagaimana 

mestinya, sehingga pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa dapat 

tenvujud. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis, artinya masalah yang ada dipaparkan sedemikian rupa untuk kemudian 

dianalisis dikaitkan dengan norma hukum yang ada. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam 

melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain, pendidikan yang dimiliki oleh eksekutif lebih unggul 

dibanding dengan pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar anggota DPRD 

dan juga faktor ketidaktaatan anggota DPRD itu sendiri pada asas dan teori 

hukum yang ada, sehingga berakibat kegagalan dalam melakukan fungsi 

pengawasan. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD 

masih belum optimal. 

Dari kesimpulan tersebut dapat direkomendasikan, agar pemerintahan 

daerah yang .bersih dan benvibawa bisa tenvujud, maka pengawasan yang 

diakukan DPRD harus benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya yaitu 

memerlukan adanya undang-undang yang mengatur secara lebih spesifik tentang 

pola rekruitmen anggota DPRD, sehingga calon anggota legislatif yang 1010s 

menjadi anggota (DPRD) itu mampu dan mumpuni dalam melaksanakan 

fungsinya (khususnya fungsi pengawasan), sebab untuk terwujudnya suatu 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan bergantung pula pada seberapa 

besar fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif, karena tolok ukurnya adalah 

semakin optimalnya fungsi pengawasan DPRD, maka semakin tenvujud pula 

pemerintahan daerah yang bersih dan benvibawa. 



ABSTRACT 

This dissertation is aimed to answer two academic questions. The first one 

which is having a relation with Local Parliament's (DPRD) powerful position is 

why can't Local Parliament accomplish perfectly its watching function toward 

Local Government (Pemerintah Daerah) in creating a clean and judicious Local 

Governance (Pemerintahan Daerah). The second one which relates to the first 

above is what kind of effort should Local Parliament do to get the most out of its 

watching function so that Local Governance is no longer a dream. In this 

dissertation, writer is using a descriptive-analytic method. First, the problems are 

described the way they are. Second, the problems are analyzed by relating them to 

the existing law norms. 

In this dissertation, one thing can be concluded. There are several causes 

which bring a failure to Local Parliament's watching function toward Local 

Government. Firstly, the legislative persona is less educated than executive one. 

Secondly, most of the persons seated in legislative positions are having a tendency 

to disobey the existing law norms. This affinity will directly ruin the watching 

function once owned by the Local Parliament. Thus, it can be said that Local 

Parliament is less successful in maintaining its duties. 

From the conclusion written down above, we can recommend several 

duties. To create such clean and judicious Local Governance, the Local 

Parliament should work on its proper function. To maintain this, we need a 

package of law to specifically regulate Local Parliament's persona recruitment. In 

this ordered situation, we will be able to pick up a good and useful Local 

parliament persona so that helshe is willing to run hisher authentic function 

(particularly hisher watching function). The logic goes this way, a clean and 

judicious Local Government depends on the way how Local Parliament runs its 

function. The more rigorous applied by the Local Government, the cleaner and 

more judicious Local Government we get. 

xvi 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik selama + 32 tahun di 

Indonesia berakhir setelah adanya gerakan reformasi pada bulan Mei 1998. Sistem 

pemerintahan tersebut selama berkuasa telah menghambat bahkan memutus rantai 

aspirasi daerah sehingga seringkali kebutuhan-kebutuhan daerah terbengkalai dan 

tidak terlaksana. Hal tersebut akibat terpusatnya perencanaan pembangunan di 

Jakarta sehingga berbagai kesenjangan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan 

hukum sangat terasa dalam kehidupan masyarakat. Selain karena terpusatnya 

perencanaan- pembangunan di ibukota Indonesia tersebut, kemacetan aspirasi di 

daerah juga terjadi akibat tidak optimalnya fungsi Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Badan legislatif ini tidak optimal berfungsi, yang terlihat nyata 

baru sebagai tempat pengesahan peraturan perundang-undangan atau peraturan 

daerah sa-ja daripada melaksanakan fungsi lainnya terutama di bidang 

pengawasan. 

Lemahnya kinerja lembaga legislatif di pusat dan terutama di daerah oleh 

sebab dominannya kekuasaan eksekutif terutama Presiden yang diistilahkan 

dengan executive heavy. Lembaga legislatif sengaja dibuat "mandul" oleh 

eksekutif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur dirinya 

sehingga ruang gerak anggota dewan sangat terbatas. Akibatnya, seluruh fungsi 



lembaga legislatif tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.' Hal inilah yang 

menyebabkan pengawasan dan fungsi legislasi yang sehar~.~snya mampu 

dijalankan oleh DPRD secara efektif sesuai dengan wewetlang yang diberikan 

undang-undang dan menampung aspirasi rakyat terpaksa disesuaikan dengan 

keinginan eksekutif. 

Kekuasaan eksekutif yang sangat besar itu memang diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar 1945 (ULID 1945) yang tidak secara jelas dan rinci 

mengatur kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akibatnya, seringkali 

dalam praktik pembuatan peraturan perundang-undangan yang seharusnya 

menjadi tugas lembaga legislatifjustru diambil alih oleh pihak eksekutif. Kondisi 

inilah yang menjadi salah satu dasar tuntutan reformasi, yakni mengamandemen 

UUD 1945 agar batasan kewenangan eksekutif dan lembaga lain menjadi jelas. 

Menurut Moh. Mahfud M D ~ ,  mengapa hal demikian dapat terjadi tak lain 

karena kelemahan-kelemahan materi UUD 1945 itu sendiri terutama dalam 

mengelaborasi prinsip konstitusional. Selanjutnya Mahfud mengkritisi ada empat 

kelemahan UUD 1945, secara runtut sebagai berikut 

1. sistem politik yang executive heavy. UUD 1945 inembangun sistem 

politik yang memberikan kekuasaan sangat besar terhadap Presiden 

yang tidak dapat diimbangi oleh lembaga-lembaga lainnya. Oleh 

karena kedudukannya tersebut, maka Presiden dapat merekayasa 

'ipong S. Azhar, Benarkah DPR Mandtrl, Bigraf, Yogyakarta, 1999.Juga Afan Gaffar, 
Polifik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hIm.279-339. 

' ~ o h . ~ a h f u d  MD, "Amandemen UUD 1945 Dalam Perspektif Demokrasi dan Civil 
Society, Jurnal Civilify, Jakarta, Vol.1 Nomor 2 November 2001-Januari 2002, hlm.6. 



kepentingannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

sehingga seolah-olah sah dan berdasar. 

UUD 1945 memiliki pasal-pasal yang multi-interpretable. Beberapa 

pasal UUD 1945 tampak bersifat ambigu dan multitafsir atau 

berbeda, tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang diberikan 

oleh Presiden. Hal itu dapat dilakukan Presiden dengan menggunakan 

kedudukannya untuk melakukan political pressure dalam sistem 

executive heavy di atas. Misalnya, Pasal 27 ayat ( 1 ) :  Segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya. Dalam kenyataannya tafsir hanya dilakukan sepihak oleh 

pemerintah hukum hanya berlaku bagi rakyat, sementara bagi 

pemerintah diskriminatif. Hanya yang ,dianggap tidak berdaya 

melawanlah hukum dapat diberlakukan. 

3.  banyaknya atribusi dan delegasi kewenangan UUD 1945 kepada badan 

eksekutif. Dalam ha1 ini, pembentukan suatu undang-undang 

merupakan kekuasaan Presiden dan bukan di tangan badan legislatif. 

Oleh karena itu, Presiden sebagai representasi eksekutif menjadi 

sangat dominan dan powevfull. 

4. tidak adanya mekanisme checks and balances antar lembaga tinggi 

negara yang memungkinkan terjadinya dominasi lembaga eksekutif 



Setelah gerakan reformasi pada bulan Mei 1998, maka sistem 

pemerintahan dalam konstitusi yang bersifat sentralistik itu mulai dihilangkan 

dengan melakukan amandemen terhadap ULID 1945. 

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari sistem pemerintahan sentralistik 

yang diterapkan pada masa Orde Baru itu, di antaranya ialah terpinggirkannya 

peran lembaga-lembaga daerah maupun masyarakat di daerah. Lebih jauh 

menyebabkan terpusatnya pembangunan di satu daerah, sekaligus telah 

menghambat demokrasi. Selain itu, sistem sentralistik itu juga telah membentuk 

kesenjangan antara daerah dan pusat, dalam ha1 ini adalah dengan Jakarta, dan 

tidak meratanya pembangunan dalam berbagai bidang politik, ekonomi maupun 

sosial. 

Atas dasar itulah, berbagai masalah tersebut harus diletakkan kembali 

secara proporsional dengan mengacu kepada norma hukum yang ada. Dalam 

konteks penekanan kepada aspek norma hukum (undang-undang), visi dan misi 

otonomi daerah menjadi upaya penting sebagai penyegaran kembali dalam 

meletakkan dasar-dasar pembangunan; agar terjadi pemerataan baik dalam bidang 

politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain di daerah-daerah di 

Indonesia. 

Dari gambaran ini, tiap-tiap daerah mempunyai kewenangan untuk 
"i 'i 

mengusahakan sumber daya yang ada di daerahnya untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat dengan tidak lagi bergantung kepada Pemerintah Pusat. 

Bersamaan dengan itu, amandemen UUD 1945 dilakukan agar fungsi badan 

legislatic eksekutif, dan yudikatif semakin jelas dan tegas sehingga tidak 



memungkinkan adanya penumpukan kekuasaan politik pada eksekutif yang 

menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). 

Lebih dari itu, secara filosofis tujuan negara seperti tertuang dalam Pembukaan 

UUD 1945 adalah untuk membentuk suatu Pemerintahan yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. 

Merujuk kembali kepada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen 

menyebutkan Negara lndonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. 

Wilayah negara dibagi menjadi wilayah-wilayah kecil, sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 18 ayat ( I )  1945 pasca amandemen.) 

"Negara Kesatuan Republik lndonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas KabupatenIKota, 
yang tiap-tiap provinsi, KabupatenIKota itu mempunyai 
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang." 

Jika dikaitkan antara bunyi Pasal I ayat (1) dengan Pasal 18 UUD 1945 

dapat disimpulkan, bahwa Negara Republik lndonesia adalah Negara Kesatuan 

yang menganut sistem desentralisasi. Daerah-daerah tersebut, masing-masing 

bukan merupakan suatu negara dalam negara layaknya negara bagian, melainkan 

bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sejatinya, pembagian wilayah negara kesatuan atas daerah-daerah tersebut 

bertujuan agar pemerintahan dijalankan secara efektif dan efisien. Di samping itu, 

' ~ a s a l  18 UUD 1945 & Perubahannya. 



secara yuridis (hukum) menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai 

Negara Kesatuan berdasarkan atas desentralisasi. 

Dari perspektif desentralisasi, daerah-daerah otonom yang ada sekarang 

ini bukan lagi merupakan kelanjutan dari daerah yang terdahulu, melainkan 

daerah-daerah otonom tersebut dibentuk berdasarkan kepada UU Nomor 22 

Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga 

seluruh potensi yang ada di daerah dapat digali sebaik-baiknya. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa rumah tangga daerah terdiri atas : 

1. Urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah otonomi sebagai urusan rumah 

tangganya masing-masing dan mereka dapat secara otonom menyelesaikan 

permasalahan rumah tangga daerahnya tersebut. 

2. Urusan-urusan yang diciptakan oleh sebuah daerah otonom dalam mengatur 

dan mengurus rumah tangganya itu harus dilakukan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yang benar dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, juga tetap harus berada dalam 

koridor kepentingan umum yang berbasis management by law sebagai 

indikator pengukur bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan. 

Sesuai bunyi Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 22 

Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004) yang diberikan kepada daerah 

mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang agama, moneter, 

peradilan, politik luar negeri, dan pertahanan keamanan nasional. 

Masih menurut undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah Kabupatenl 

Kota tidak lagi berada di bawah Pemerintah Provinsi (secara hirarkis). Kendati 



demikian, pemerintah provinsi masih memiliki kewenangan untuk mengatur 

hubungan antar lintas daerah. Apabila urusan tertentu belum mampu dilaksanakan 

Pemerintah KabupatenIKota, maka Pemerintah Provinsi berhak untuk mengambil 

alih urusan tersebut sampai daerah kabupatenikota mampu melaksanakan sendiri. 

Misi otonomi yang diterapkan pada daerah kabupatenlkota itu diharapkan 

akan mendorong daerah secara optimal untuk menggali potensi-potensi yang ada 

dalam rangka pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di daerah. 

Yang tidak boleh dilupakan, otonomi yang harus diberikan kepada daerah 

seperti terurai di atas seyogianya didukung oleh kemampuan daerah pula. 

Kemampuan daerah adalah kenyataan yang didasarkan kepada faktor-faktor dan 

perhitungan-perhitungan yang memungkinkan suatu daerah benar-benar mampu 

menerima urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. 

Indikator kemampuan daerah dalam menyelenggarakan rumah tangganya 

dapat dilihat dari sejumlah faktor, di antaranya yang paling krusial adalah 

kemampuan dalam bidang keuangan. Adapun faktor-faktor penunjang yang 

mempengaruhi kemampuan keuangan suatu daerah di antaranya : 

I .  Ada tidaknya atau banyak sedikitnya sumber-sumber keuangan daerah; 

2. Ada tidaknya wewenang daerah untuk mencari dan menggali sumber- 

sumber pendapatan daerah; 

3. Sejauhmana kewenangan tersebut dioptimalkan oleh daerah. 

Memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa 

lampau khususnya sejak proklamasi dan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 

1945, lalu UU ~omor .22  Tahun 1948, UU Nomor I Tahun 1957, U U  Nomor 



18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999, dan 

diperbaiki lagi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada prinsipnya peraturan 

perundang-undangan yang pernah diberlakukan tersebut; ( 1 )  untuk membangun 

pemerintah daerah dalam rangka mengisi pembangunan, (2) untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, serta (3) penegakan hukum dan 

keadilan. 

Memang harus diakui seiring dengan dinamika sosial aspek norma hukum 

pun harus dapat segera menyesuaikan diri dengan konstalasi yang ada, apalagi 

dalam tataran politik di Indonesia yang sangat cepat berubah. Satu ha1 yang pasti 

bahwa hukum sendiri harus responsif terhadap kondisi yang ada.4 Menurut Nonet 

dan selznickS seperti yang menjadi dasar teori Disertasi Moh. Mahfud 

dalam hubungannya dengan kekuasaan, hukum senantiasa berjalan saling kait 

mengait. 

Di luar yang terkait dengan masalah politik, peraturan perundang- 

undangan tentang Pemerintah Daerah banyak dikritik karena sejumlah kelemahan 

materinya dalam mengantisipasi kebutuhan daerah itu sendiri. Sebagai contoh, 

U U  Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah tidak 

menentukan secara tegas terkait dengan apa itu yang menjadi tolok ukur 

kemampuan keuangan daerah. U U  ini hanya menentukan bahwa pemerintah 

daerah wajib berusaha mencukupi anggaran belanja rutinnya sendiri. Hal ini 

4~aniel  S Lev, Hlrkwn dun l-'olitik di Indonesia, LI' 3 E S ,  Jakarta, 1990,hlm.9. 
'~onet ,~hi l ippe  & Philip Selznick, Law and Order in Transition:Toward Responsive 

Law, Har er and Row, New York, 1978. 
k o h  Muhlbd MU, I?olitik don lhrkrrn~ di Indonr.sin, LI' 3 CS Jakarta, dnn  UII I'rcss, 

1998. 



berarti, tolok ukur kemampuan keuangan daerah ditentukan dari pendapatan asli 

daerah. Jika pendapatan asli daerah belum mampu membiayai belanja rutin 

daerahnya, maka daerah yang bersangkutan dianggap belum dikatakan mampu 

dari segi keuangan.' 

Otonomi daerah pasca Orde Baru merupakan sebuah awal dalam ha1 

peninglcatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus ciitujukan untuk 

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang harus 

diingat bahwa dengan adanya otonomi daerah tidak berarti tugas daerah menjadi 

ringan. Justru dalam pelaksanaan otonomi daerah dituntut adanya aparatur daerah 

yang bersih dari kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) dan lebih kreatif serta mampu 

menangani atau mencari inovasi-inovasi baru dalam mengatasi permasalahan 

daerahnya. Selain aparatur pemerintah daerah, tenti'iaja DPRD juga harus lebih 

mampu melahirkan Peraturan Daerah yang berkualitas dan tepat guna dalam 

menangani berbagai kebutuhan masyarakat. 

Pada hakikatnya, fungsi utama legislatif (DPRIDPRD) adalah fungsi 

pengawasan dan legislasi. Fungsi tambahan yang terkait erat dengan kedua fungsi 

itu adalah fungsi anggaran (budget). Dalam pelaksanaan kedua fungsi utama di 

bidang pengawasan dan legislasi tersebut, kedudukan legislatif ini sangat kuat. 

Instrumen yang dapat digunakan oleh parlemen untuk menjalankan fungsi 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara efektif adalah (a) hak budget, 

(b) hak interpelasi, (c) hak angket, (d) hak usul resolusi, (e) hak konfirmasi 

' ~ u s u f  Wibisono, Desentralisasi Fiskal di Indonesia, dalam Otonomi Daerah:Evaluasi 
dun Prospek, Yayasan Harkat Bangsa, 2003, hIm.237. 



ataupun hak memilih calon pejabat tertentu. Selain hak yang bersifat 

kelembagaan, setiap individu anggota legislatif juga dijamin haknya untuk 

bertanya dan mengajukan usul pendapat serta hak lain seperti Hak Imunitas dan 

Protokoler (PP Nomor 37 Tahun 2005). Semua hak itu penting sebagai instrumen 

yang dapat dipakai dalam menjalankan fungsi pengawasan politik terhadap 

jalannya pemerintahan oIeh DPRD. 

Sayangnya, dari pengalaman selalna ini keselnua hak dan "fasilitas" 

yuridis anggota legislatif itu masih belum dimanfaatkan secara optimal akibat 

terbatasnya SDM (sumber daya manusia) yang ada. Unti~k itulah mereka dituntut 

memberdayakan diri dalam peran kontrolnya agar terwujud pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa (mengacu pada U'U Nomor 28 Tahun 1999). Tentunya 

dalani ha1 ini tetap Iiarus sesuai dengan berbagai ketentuan yang telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kata kunci dalaln pengawasan 

terhadap aparatur daerah ini, yaitu pada optimaIisasi fungsi dan kinerja aparatur 

DPRD. 

Untuk mengoptimalkan kinerjanya itu, DPRD sebenarnya cukup mengacu 

kepada indikator konsep Asas-asas Utnuln Pe~nerintahan yang Layak dan 

~elnerintahan yang Bersih, seperti telah dibuktikan oleh pelnerintahan Belanda 

1946 ketika membentuk komisi yang dipimpin , .oleh . De ~ o n c h ~ '  atau 
'I 

'~mru l lah  Salim, Asas-asas Unl~rn Pernerintahan yang ~ a i k  Ber.dasar*kan Pancasila dun 
Undang-Undang Dasat. 1945, dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah, Citra Aditya 
Bhakti, Bandung 1994, hlm.127- 128. 



memperhatikan anjuran dari Komisi Sosial Ekono~ni PBB untuk ~ s i a ~  yang 

memformulasi sembilan karakteristik suatu good governance yaitu; ke satu, 

Parficipafion, kedua, Rule of Law, ketiga Tran.~parancy, keempat Responsiveness, 

kelima Consensus orienfafion, keenam, Equity, ketujuh, EfJciency and 

effecfiveness, kedelapan, Accounfability, kesembilan, Sfrafegic and Vision. Untuk 

Komisi De Monchy, bertugas memikirkan dan meneliti beberapa alternatif tentang 

perlindungan hukum bagi rakyat (v;?rhoogde:., rechfsbescherming) untuk 

meningkatkan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan sewenang-wenang 

administrasi. Kendati dalam laporan komisi ini kemudian mengundang 

ketidaksenangan pemerintah yang disusul dengan pembubaran lembaga ini, 

narnun pada akhirnya berbagai putusan hakim Belanda dalam perkara administrasi 

selalu menggunakan hasil penulisan De Monchy sebagai rujukan. Akhirnya 

berbagai kekhawatiran dan keberatan atas rekomendasi De Moncby hilang, 

bahkan pemerintah menerima rekomendasi itu yang kemudian diakomodasi dalam 

perundang-undangan ~elanda. ' '  

Karakter asas-asas umum pemerintahan yang layak, dalam penulisan 

Jazim Hamidi memang efektif digunakan, yang meliputi sebagai berikut: 

a. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak merupakan nilai-nilai etik 

yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi 

Negara, 

'world Bank, World Dei~elopntent Report - The State Changing World Washingthon, DC, 
World Bank, 1997. 

''SF Marbun,dkk, dalam Dintensi-diniensi Hlrklrnt Adnlinistrasi Negara. LI I I Press, 200 1 .  



b. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak berfungsi sebagai pega- 

ngan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, 

merupakan alat uji bagi Hakim Administrasi dalam menilai tindakan 

administrasi negara (yang benvujud penetapanlbeschikking), dan 

sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat, 

c. Sebagian besar dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak 

masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan 

dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat, 

d. Sebagian besar yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan 

terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian 

dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya 

tetap sebagai asas hukum. 

H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt menyatakan bahwa: 

"Bestuursorganen zijn - aangenomen dat ze bevoegd zijn een bepaald handeling 

te verrichten - bij hun handelen niet alleen gebonden aan wettelijke regels, aan 

het geschreven recht; daarnaast moeten zij het ongeschreven recht in acht nemen. 

He! ongeschreven recht, dat wil zeggen vooral de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuuryy. (Organ-organ pemerintahan - yang menerima wewenang 

untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terikat 

pada peraturan perundang-undangan; hukum tertulis. D,i samping itu, organ-organ 

pelnerintahan h a r ~ ~ s  memperhatikan juga hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas 

umum pemerintahan yang layak). Dari uraian ini, jelas bahwa asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dapat mengukur dan menjadi indikator bagi DPRD dalam 



mengawasi eksekutif (pemerintah) apakah telah menjalankan fungsinya secara 

layak dan bersih atau tidak. 

Melihat hasil amandemen UUD 1945 menunjukkan, bahwa terdapat 

pembatasan terhadap kewenangan eksekuti f dan j uga pemberdayaan terhadap 

lembaga legislatif. Dari hasil amandemen itu makin memperkokoh asas-asas di 

atas untuk dipergunakan. Amandemen tersebut cenderung menunjukkan bahwa 

peranan DPR akan semakin menguat. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, 

maka perubahan UUD 1945 itu pun akan berpengaruh pada wewerlang atau fungsi 

badan legislatif di tingkat daerah (DPRD). Hal ini semakin menunjukkan bahwa 

saat ini UUD 1945 tidak lagi terkesan sebagai executive heavy, melainkan 

bergeser ke arah checks and balances (terjadi keseimbangan) antarlembaga 

negara 

Perubahan tersebut membawa implikasi pula pada tugas dan wewenang 

lembaga legislatif di Pusat (DPR), dan terutama fungsi DPRD di daerah" 

sehingga mereka tidak boleh lagi hanya berfungsi sebagai "stempel karet " (rubber 

stamp) dari berbagai keinginan eksekutif. DPRD harus mampu melaksanakan 

fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan lembaga 

pembuat peraturan perundang-undangan, Selain itu, DPRD juga harus mampu 

menampung dan mengaktualisasikan aspirasi masyarakat daerahnya. Sayangnya, 

" ~ a d a  era Orde Baru DPRD merupakan bagian daii pemerintahan daerah, kala itu DPRD 
hanya berfungsi sebagai sternpel karet (rubber stamp) dari eksekutif. Saat ini dengan UU 
Pemerintahan Daerah DPRD merupakan "mitra sejajar" dengan paradigma optimalisasi fungsi 
DPRD di sntsranya mcnjalankan rungsi anggaran dan pengawasan. Lihat dalam Sadu Warsistiono 
dan Ondo Riyadi (ed), Etika Hzrbzrngan Legislatif-Eksekrrlif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi 
Daerah, Bandungpusat Kajian Pemerintah STPDN, 2001, hlm. 1 12. 



dalam banyak kasus, anggota DPRD KabupatenIKota sebagian adalah politisi 

baru, yang belum kenal betul medan dan bagaimana berstrategi, serta taktik 

berpolitik. Berhadapan dengan birokrat yang sangat matang dengan pengetahuan 
' ',, 

dan pengalaman luas setelah berkarier belasan bahkan puluh-puluh tahun, 

menyebabkan banyak anggota legislatif "demam panggung" dan hanya menjadi 

"mainan" para birokrat itu. Di sini terlihat betapa rekruitmen politik justru 

menjadi sangat penting, karena bagaimana pun anggota legislatif harus memiliki 

standar kualitas tertentu agar mereka tidak terjebak justru oleh permainan yang 

mereka ciptakan sendiri. 

Setelah pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan 

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diperkuat 

pula dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 

Pergantian UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut juga mengakibatkan 

perubahan pada kebijakan, di mana pemerintah daerah diberi kesempatan yang 

luas untuk menggali potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya. Tentu saja 

tujuannya untuk sebesar-besarnya kemakrnuran rakyat di daerah tersebut. Hal ini 

tentu sangat mempengaruhi kinerja lembaga-lernbaga yang ada di daerah, 

khususnya lembaga eksekutif maupun legislatif (DPRD). 

Dalam kaitannya dengan fungsi legislatif berdasarkan UU Nomor 22 

Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

muncul satu pertanyaan kritis, yaitu apakah DPRD akan lebih berfungsi dalam 

membentuk berbagai peraturan daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat 

daerahnya? Mungkinkah DPRD ~nemberikan re1 yang lurus (on the track) 



berkaitan dengan berbagai bentuk kegiatan pemerintahan daerah dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya? Pada sisi lain, lembaga 

eksekutif pun akan mempunyai kewenangan untuk menggali potensi dan sumber 

daya alam yang ada dengan lebih bebas dan tidak bergantung pada pemerintahan 

pusat. Akan tetapi, dapatkah lembaga eksekutif ini dikontrol, diawasi, dan 

didorong menjadi lurus oleh DPRD? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan 

mengingat pada masa Orde Baru telah terjadi ketimpangan yang tajam antara 

fungsi DPRD sebagai lembaga pembawa aspirasi atau kepentingan rakyat dan 

kewenangan eksekutif sebagai lembaga pelayan kepentingan rakyat. 

Pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan UU Nomor 

32 Tahun 2004 telah membawa berbagai konsekuensi yang tidak saja pada pola 

hubungan antara kekuasaan Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi juga telah 

mengakibatkan terjadinya pergeseran peran atau fungsi DPRD. Semula DPRD 

sebagai bagian dari eksekutif di tingkat daerah, lalu merijqdi sebuah lembaga yang 

terpisah dengan lembaga eksekutif daerah.I2 Bila keterpisahan itu bermakna 

sebagai independensi, maka masih ada persoalan maha penting untuk diajukan 

kepada DPRD yang terkait dengan kapasitas, keahlian, integritas,moral, dan sikap 

kritis anggotanya. Akhirnya, kembali juga kepada pola rekruitmen partai politik. 

Rekruitmen anggota oleh partai politik di sini, mestinya lebih ketat dan terukur 

sebagai pra syarat untuk dapat menjadi anggota, sehingga kualitasnya memenuhi 

standar sebagaimana layaknya kualitas seorang legislatif. 

I2sadu Warsisto dan Ondo Riyani, ibid, hlm.112 



Perubahan fungsi dan peran DPRD ini tentu saja dimaksudkan karena 

mereka memang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Atas 

dasar itu pula kewenangan itu menjadi terukur berdasar peraturan perundang- 

undangan yang ada. Lebih jauh optimalisasi fungsi DPRD yang selama ini 

terkesan tidak dilaksanakan secara optimal pun dengan sendirinya teratasi. 

Pergeseran fungsi dan peran DPRD menjadi sangat strategis dalam pelaksanaan 

otonomi daerah. Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi DPRD ini, maka 

melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 18 diganti dengan UU 

Nomor 32 Tahun 2004 Pasal42 ayat (I) DPRD mempunyai tugas dan wewenang 

sebagai berikut : 

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat 
persetujuan bersama; 

Dalam tugas ini, DPRD bertugas dan berwenang untuk mempersiapkan draf 

Perda secara bersarna guna mendapat persetujuan bersama. Di sini segala 

penyamaan visi dan aspirasi masyarakat yang berkembang senantiasa 

menjadi pertimbangan untuk dijadikan acuan dalam pembuatan Perda. 

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan 
Kepala Daerah; 

APBD adalah ha1 sensitif pada masa reformasi ini, karena ia terkait dengan 

rencana pembangunan dan pengelolaan pembangunan daerah. Di sini jika 

terjadi salah estimasi dalam pembiayaan dan terdapat penyimpangan atau 

mis manajemen anggaran akan cepat terdeteksi yang dapat berakibat hukum 

dan terhambatnya pembangunan. 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan 
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerali, APBD, kebijakan 



pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan 
kerja sama internasional di daerah; 

Dalam melaksanakan tugas ini, DPRD haruslah optimal sebab mereka 

adalah wakil rakyat yang mendapat amanah dari konstituennya. Untuk itu, 

semestinya DPRD memiliki alat ukur yang tepat dan terencana dengan tetap 

konsisten pada management by law (pengelolaan yang berbasis pada asas- 

asas umum pemerintahan yang baik), dan kepentingan publik.Ujung dari 

semua itu adalah agar tenvujud clean government dan good governance 

sehingga terasa nyata adanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerahlwakil kepala 
daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi 
dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD 
kabupatenlkota; 

Pengusulan di sini sepenuhnya berlandaskan hukum yang ada, terutama 

mengacu pada ketentuan prosedur Pilkada langsung dan ketentuan yang 

mengatur tentang pemberhentiannya. 

e. memilih wakil kepala daerah dalam ha1 terjadi kekosongan jabatan wakil 
kepala daerah; 

Dalam melaksanakan tugas ini, DPRD harus mengacu kepada Pasal35 ayat 

(2) terutama melalui prosedur rapat paripurna DPRD berdasarkan usul partai 

politik atau gabungan partai politi k yang pasangan oalonnya terpilih dalam 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. 

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap 
rencana perjanjian internasional di daerah; 

Pendapat dan pertimbangan terutama adalah dalam konteks keterkaitan 

dengan memacu pertumbuhan daerah dari berbagai aspek. 



g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang 
dilakukan pemerintah daerah. 

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 
penyelenggaran daerah; 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada era reformasi ini menjadi acuan 

yang dapat berimplikasi hukum bila tidak memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan kejelian, daya kritis dalam 

pengawasan LPJ ini, apakah seorang kepala daerah benar-benar telah 

melaksanakan tugasnya dengan benar. Sudah barang tentu yang dinilai tidak 

semata-mata soal keberhasilannya tetapi juga masalah kendala, hambatan, 

dan solusinya di masa akan datang, 

i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; 

j, melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pasal 57 U U  Nomor 32 Tahun 
2004); 

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antardaerah dan 
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat,dan daerah. 

Di dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sysduk, MPR,DPR,DPD 

dan DPRD Pasal78 dinyatakan : 

( I )  DPRD KabupatenIKota mempunyai tugas dan wewenang : 
a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupatilwalikota untuk 

mendapat persetujuan bersama; 
b. menetapkan APBD kabupatenlkota bersama-sama dengan 

bupatilwalikota; 
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupatilwalikota, 
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; 

d, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupatilwakil bupati atau 
walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam negeri melalui 
Gubernur; 



e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 
kabupatenkota terhadap rencana perjanjian internasional yang 
menyangkut kepentingan; dan 

f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam 
pelaksanaan tugas desentralisasi; 

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  DPRD 
Kabupatenkota mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam 
undang-undang lainnya. 

Tugas dan wewenang DPRD ini pada hakikatnya merupakan kekuasaan 

(locus of sovereignty and coersion) yang dimiliki oleh DPRD yang dijamin 

konstitusi. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka lahirlah fungsi DPRD 

yang pada pokoknya ada 3 (tiga) macam tertuang dalam Pasal 41, yaitu (UU RI 

Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk) : 

1. Fungsi pertama legislating, yaitu fungsi pembuatan peraturan perundang- 

undangan yang berupa peraturan daerah (Perda). 

2. Fungsi kedua adalah fungsi budgeltins, yaitu rancqngan terhadap Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diusulkan Kepala Daerah kepada 

DPRD untuk selanjutnya akan rnenjadi sebuah Peraturan Daerah. 

3. Fungsi ketiga controlling, yaitu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan 

pembangunan, pemerintahan, dan pelaksanaan Perda-perda yang dilakukan 

oleh Kepala Daerah. 

Seluruh fungsi DPRD itu dapat dijalankan dengan optimal bila DPRD diisi 

oleh anggota yang mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi sebab DPRD 

dalam menjalankan fungsi optimalnya tergantung sepenuhnya pada anggota- 

anggotanya. LIkuran sikap profesionalisme dari anggota DPRD adalah anggota 

yang mengetahui, mengerti, serta dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya 



dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab berarti melakukan tugas 

dan kewenangannya sebaik mungkin dengan menggunakan segala daya dan upaya 

yang dimilikinya. 

Komposisi keanggotaan DPRD yang sangat majemuk menuntut adanya 

sebuah sikap profesional seperti kapasitas intelektual dan moral para anggota 

DPRD. Oleh karena tanpa adanya sikap profesional itu, maka fungsi DPRD tidak 

dapat dilaksanakan dengan baik. Selama ini, khususnya pada era reforrnasi 

tampak jelas bahwa para anggota DPRD masih jauh dari sikap bertindak 

profesional, bahkan yang naif justru mereka menunjukkan sikap-sikap yang 

berlawanan dengan etika dan hukum seperti yang dikehendaki oleh konstituen 

khususnya dan rakyat umumnya. Berdasarkan hasil kajian Indonesian Corruption 

Watch (ICW) selama kurun waktu 2003-2004 telah terjadi 102 kasus korupsi yang 

melibatkan 1.475 anggota DPRD di seluruh Indonesia dengan jumlah kerugian 

uang negara mencapai Rp 772.307.538.700,- . Dari data lain terungkap pula jika 

dirangkum jumlah seluruh anggota DPRD yang t e r ~ ~ n g k u t  korupsi (1999-2004) 

itu seperti terlihat dalam tabel berikut : 

Korupsi DPRD Periode 1999-2004 di seluruh Provinsi 

No 

I 

2 

3 

Kerugian 
Negarr 
Rp 3,5 
rnilyar 
Rp 40 
rnilyar 
Rp 2,3 
milyar 

Tertuduh 

45 Anggota DPRD 
Karang-anyar, Jateng 
2 anggota DPRD 
Baubau,Sulteng 
Ketua DPRD Lebak, 
Banten 

Proses 
Hukum 
Pengaduan 

Tersangka 

Tersangka 

Motif 

Penyelewengan dana APBD 
2003 
Menggelapkan dana studi 
banding 
Manipulasi dana renovasi 
gedung RS Dr Adidarmo, 
ILngkasbilung 



No 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

12 

13 

14 

I5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Tertuduh 

45 anggota DPRD Depok, 
Jabar 
14 anggota DPRD Bogor, 
Jabar 
15 anggota DPRD 
Cianjur 
28 anggota DPRD 
Ciamis, Jabar 
Pimpinan DPRD Garut, 
Jabar 
74 anggota DPRD 
Lampung 
3 angg. DPRD Bandar 
Lampung 
3 angg. DPRD Jabar 

44 angg.DPRD Nganjuk, 
Jatim 
45 angg. Tulung Agung 

18 angg.DPRD NTB 

12 angg. DPRD 
Sumbawa, NTB 
5 angg. DPRD Bengkulu 
Selatan 
30 angg. DPRD Kota 
Cirebon 
22 angg. DPRD Kota 
Kendari 
Ketua DPRD Lahat, 
Sumsel 
75 angg.DPRD Sun~sel 

45 angg. DPRD Sidoarjo, 
Jatim 

28 angg.DPRD Banda 
Aceh 
100 angg.DPRD Jawa 
Tengah 
30 angg. DPRD Tan.jung- 
jabung Barat, Jambi 
45 angg. DPRD Asahan, 
Sumut 
35 angg. DPRD Sulsel 

2 pimpinan Sarolangon, 
Jambi 

Kerugian 
Negara 
Rp I5 
milyar 
Rp 1,2 
milyar 
Rp 3,l 
milyar 
Rp 5,2 
milyar 
Rp 6,6 
milyar 
Rp 19,s 
milyar 
Rp 3,7 
milyar 
RP 25 
milyar 
Rp 5,2 
milyar 
Rp I ,6 
milyar 

RP 24 
milyar 
Rp 6,4 
milyar 
Rp 1,2 
milyar 
Rp 1,3 
milyar 
Rp 1 rnilyar 

- 

Rp 7,s 
milyar 
Rp 21,9 
milyar 

Rp 5,6 
milyar 
Rp 30 
milyar 
Rp 2,8 
milyar 
Rp 15,8 
milyar 
Rp 18,2 
milyar 
Rp 580 
milyar 

Proses 
Hukum 
Vonis 

Vonis, 

Proses Sidang 

Vonis 

Tersangka 

Proses sidang 

Proses sidang 

Proses sidang 

Proses sidang 

Pengaduan 

Proses sidang 

Proses sidang 

Vonis 

Vonis 

Tersangka 

Tersangka 

Tersangka 

Vonis 

. 
Vonis 

Pengusutan 

Proses Sidang 

Penyelidikan 

Perneriksaan 

Tersangka 

Motif 

Penyimpangan anggaran 
rutin DPRD 
Penyelewengan dana APBD 
2002 
Penyelewengan dana APBD 
2003 
Peny impangan dana 
anggaran DPRD 2001 -2002 
KKN & Penyirnpangan 
dana anggaran APBD 
Penyimpangan dana 
anggaran DPRD 2001-2002 
Penyimpnngan dana APBD 
2000 
Penyimpangan dana APBD 
200011 
Penyelen,engan angaran 
rumah tangga dewan 
Penggelembungan anggaran 
Rumah Tangga dewan. 
Dana sdh dikembalikan 
diam-diam. 
Penyimpangan dana 
anggaran DPRD 2001 -2002 
Penyelewengan dana 
selama 3 tahun 
Penggelapan dana studi 
banding 
Korupsi dana APBD 2001- 
2002 
Penyelewengan dana rutin 
DPRD 
Gaji rangkap sebagai 
anggota dewan dan PNS 
Bagi-bagi uang APBD, 
surat perintah jalan tiktif. 
Penyelewengan dana 
dewan, utang dan kegiatan 
fiktif. 
Korupsi dana tak terduga 
Pemkot 2002 
~eh~e l ewengan  dana APBD 
2003 
Penyelewengan dana pos 
angg.DPRD 
Penyelewengan dana APBD 
2002-2003 
Penyelewengan dana APBD 
2003 
Penyelewengan dana APBD 
2003 



Motif 

Penyelewengan dana APBD 
2003 
Penggelernbungan dana 
APBD 2000 
Penyelewengan dana 
pengadaan kapal 
penurnpang dari APBD 
Penyalahgunaan dana 
APBD 2000-1 
Penyelewengan dana 
pernerkaran, perjalanan 
dinas dan Studi S-2 
Penyelewengan dana APBD 
2001 
Penyelewengan dana APBD 

Penyelewengan dana APBD 
2000-4 
Penyelewengan dana APBD 
2003 
Penyelewengan dana APBD 
2003 
Penyelewengan dana APBD 
2002 
Penyelewengan dana APBD 
2002 
Penyelewengan dana APBD 
2002 
Penyelewengan dana APBD 
2002 
Penyelcwengan dana APBD 

Proses 
Hukum 
Proses Sidang 

Perneriksaan 

Pengaduan 

Pengaduan 

Proses Sidang 

Pengaduan 

Perneriksaan 

Perneriksaan 

Perneriksaan 

Pengusutan 

Proses Sidang 

Perneriksaan 

Perneriksaan 

Perneriksaan 

Telah divonis 

No 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 
2003 

45 3 angg.DPRD Manado, Rp 10,l Perneriksaan Penyelewengan dana APBD 
Sulut rnilyar 2002-3 

46 30 angg. DPRD - Pengaduan Penyelewengan dana APBD 

Tertuduh 

6 angg. DPRD 
Yogyakarta 
45 angg. DPRD Malang, 
Jatirn 
44 angg. DPRD Maluku 

14 angg.DPRD Maluku 
Utara 
10 angg. DPRD 
Halmahera Barat 

Anggota Kota Waringin 
Tirnur 
45 angg.DPRD 
Surnedang, Jabar 
45 angg. DPRD 
Sirnalungun, Surnut 
25 angg. DPRD 
Singkawang, Kalbar 
40 angg.DPRD Sintang, 
Kalbar 
40 angg.DPRD kota 
Padang, Surnbar 
25 angg.DPRD 
Payakurnbuh, Surnbar 
20 angg. DPRD Kota 
Solok, Surnbar 
4 Angg. DPRD Pasarnan, 
Sum bar 
43 angg. DPRD Surnbar 

47 

48 

49 

50 

51 

Kerugian 
Negara 
Rp 1,2 
rnilyar 
Rp 2,l 
milyar 
Rp 20 
rnilyar 

Rp 54,4 
rnilyar 
Rp 40 
rnilyar 

Rp l rnilyar 

Rp 3 rnilyar 

Rp 12 
rnilyar 
Rp 1,9 
rnilyar 
Rp 2,3 
rnilyar 
Rp 8,9 
rnilyar 
Rp 1 rnilyar 

Rp 1,3 
rnilyar 
Rp 100 
rnilyar 
5,9 milyar 

Binjai,Surnut 
2 angg. DPRD Tapin, 
Kalsel 
2 Pirnpinan DPRD 
Surabaya 
Ketua DPRD Tapin, 
Kalsel 
4 pirnpinan DPRD Burni 
Saijaan, Kalsel 
45 angg. DPRD Karnpar, 
Ri au 

Rp 3,1 
rnilyar 
Rp 2,7 
rnilyar 
Rp 3,4 
rnilyar 
Rp 4,43 
rnilyar 
Rp 1,12 
rnilyar 

Perneriksaan 

Sudah divonis 

Sudah divonis 

Tersangka 

Proses Sidang 

2003 
Penyelewengan dana APBD 
2002-3 
Penyelewengan dana APBD 
2002-3 
Korupsi dana APBD 2001- 
2002 
Penyeleweangan dana 
APBD 2003-4 
Mark-up APBD Kotabaru 
2003 



# Data diolah dari Majalah Pilars No.34/Th. VII/23-24 Agustus 2004 .dun Kompas 26 
November 2004 & Kompas 22 Mare!, Jawa Pos, 3 Juli 2005. 

Kemajemukan anggota DPRD serta pergeseran paradigma dalam akses 

politik berpengaruh besar pula pada kombosisi keanggotaan DPRD yang plural 

dan tak selektif sebagai akibat dari sistem multipartai yang digunakan dalam 

Pemilihan Umum tahun 1999. Akibat selanjutnya, profesionalisme dan nilai moral 

yang dinginkan rakyat justru kontraproduktif yang tentu saja menghambat 

pelaksanaan otonomi daerah terutama aspek pengawasan, sehingga penvujudan 

pemerintahan yang bersih dan benvibawa jauh panggang dari api.I3 Hingga 

memasuki tahun kelima pelaksanaan otonomi daerah atau tujuh tahun setelah 

reformasi, pada kenyataannya peningkatan profesionalitas anggota DPRD tersebut 

masih sangat memprihatinkan, sehingga perlu adanya suatu perubahan tata cara 

rekruitmen calon anggota DPRD. 

Aspek non-yuridis lain, kendala datang dari segi sumberdaya manusia yang 

membentuk peraturan daerah; karena harus diakui bahya tidak semua anggota 

DPRD memiliki pengetahuan mengenai legal drafling. Di sisi lain, dari segi latar 

" Andi Sandi Ant, "Tanggungjawab Parpol Dalam Optimalisasi Fungsi DPRD Menuju 
Pelaksanaan Otonomi Daerah", Jurnal Mimbar Hukum, FH UGM No.34/II/2000,hlm.l7. 
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belakang pendidikan anggota dewan pun masih sangat variatif. Bahkan, terdapat 

anggota DPRD yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai 

sama sekali. Akibat langsungnya ketika memutus sebuah produk undang-undang 

yang kebetulan memiliki potensi uang yang bernilai strategis terjadi kong-kali- 

kong antara legislatif dan eksekutif yang cukup duduk manis membagi sama rata 

sumberdaya yang bisa mereka rambah.I4 

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penulisan mengenai Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan yang 

Bersih dun Benvibawa. Adapun fokus wilayah studi yang dipilih ialah DPRD 

KabupatenIKota di Jawa Timur pada periode 1999-2004. 

B. Rumusan Masalah 

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dipertegas 
.i 4 

rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Mengapa dengan kedudukan yang sangat kuat secara yuridis, DPRD 

KabupatenIKota di Jawa Timur pada periode 1999-2004 masih belum marnpu 

secara optimal untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap 

Pemerintah Daerah ? 

2. Upaya-upaya apa yang dapat ditempuh (dilakukan) agar dengan fungsi yang 

dimiliki, DPRD dapat mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan 

benvibawa ? 

l 4  Abdul Gaffar Karim (Ed), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, 
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003,hlm. xxiv. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini akan diorientasikan pada 2 (dua) tujuan utame. yaitu: 

1. Untuk mengetahui efektivitas fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD 

KabupatenIKota di Jawa Timur pada periode 1 999-2004. 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh (dilakukan) agar DPRD 

dapat secara optimal melalui fungsinya untuk mewujudkan Pemerintahan 

Daerah yang bersih dan benvibawa. 

Adapun kegunaan penelitian diarahkan kepada 2 (dua) ha1 yaitu : 

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya meilyangkut masalah fungsi 

pengawasan DPRD KabupatedKota dalam mewujudkan pemerintahan yang 

bersih dan benvibawa. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan bahan bagi kalangan anggota DPRD dan masyarakat yang 

mempunyai perhatian kepada masalah fungsi DPRD KabupatenIKota di 

Jawa Timur khususnya dan Indonesia umumnya dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan daerah yang bersih dan benvibawa. 

t ' ,  . . 
' i 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif," yakni 

'' Muzakkir menyebutnya penelitian hukum doktrinal, Metodologi Penelifian Hukum, 
Bahan Kuliah Metode Penelitian pada Program Magister Hukum L111,2000, atau Bambang 

. Sunggono, Mefodologi Penelifian Hllkum, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm.95. 



penelitian yang bertitik tolak dari postulat-postulat normatif yang disebut dengan 

norma hukum positif dan doktrin-doktrin. Di samping itu, penelitian ini juga 

mengacu pada adagium hukum klasik ius constituendum dan ius constitutum. 

Bahwa hukum positif tanpa bergantung kepada cita-cita hukum yang ideal dan 

konsisten, menyebabkan arah kehidupan menjadi kacau. Dengan demikian, 

penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang didasarkan pada dua alasan, yaitu: 

pertarna, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan historis. Maksudnya, 

mendekati masalah yang hendak diteliti dari fakta sejarah fungsi pengawasan 

DPRD yang ada dan pernah (berproses hingga kini) terjadi di Jawa Timur 

khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kedua, penelitian ini bermaksud 

menjelaskan hubungan dua variabel, yaitu variabel penyimpangan atau 

penyalahgunaan kekuasaan (a buse ofpower) yang sekaligus adalah sikap ambigu 

pemerintah di dalam mempersepsikan kekuasaan dan hukum. Hal itu tidak lepas 

dari variabel penyimpangan akibat kelemahan hukum yang mengatur tentang 

pemerintah daerah dalam menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang 

memberi peluang terhadap penyimpangan itu. , 

Selain itu, guna memperkaya studi ini, dilakukan jYga pendalaman dengan 

pendekatan politik hukum, sejarah hukum, dan filsafat hukum. Pengkayaan 

dengan pendekatan-pendekatan tersebut dianggap penting mengingat kajian 

Hukum Tata Negara bergerak bak dua sisi mata uang, antara filsafat di satu sisi 

dan teori politik di sisi lainnya.I6 Seperti dengan jelas diurai Friedmann, "All 

I6~brurrachman, Ilniir Htikrmi, Teori H~ktini dun llriitr Perrmdang-tmdangan, Citra 
.Aditya Bakti, Bandung, 1995,hlm.45. 
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systemic thinking about legal theory is linked at one and with philosophy and, at 

other end, with political theory." Selanjutnya Friedmann menyatakan, but all 

legal theory mu.st contain elements ofphilo.sophy man :s reflection on his position 

in the universe and its colours and speciJic content from political theory the ideas 

entertained on the best form of society." 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan untuk memberi 

gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat tentang sistem 

pengawasan yang di lakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah mengacu 

pada hukum dan peraturanlperundangan-undangan (das sollen) dan 

pelaksanaannya (das sein), yang meliputi: ( I )  lndependen variabelnya adalah 

fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah (eksekutif), sedangkan (2) 

Dependen variabelnya adalah Pe~nerintahan yang bersih dan berwibawa (3) Di 

samping independen variabel dan dependen variabel, ada variabel lain yang tidak 

berpengaruh secara langsung terhadap dua variabel tersebut, yaitu political will 

dan lemahnya -komit~nen law enforcement sebagai variabel moderator. 

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Guna menganalisis indikator pengawasan DPRD terhadap eksekutif atau 

Pemerintah Daerah, akan diuraikan data-data atau fakta proses pengawasan, serta 

kasus yang melibatkan pejabat pemerintah daerah dan anggota DPRD khususnya 

" ~ . ~ r i e d m a n n ,  Legal Theory, Steven & Sons, London, 1960,hlm.3. 



pada beberapa program pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi 

penelitian yang dilaksanakan. 

Bahan hukum yang akan dipergunakan meliputi tiga bahan hukum yaitu: 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum ini terdiri dari peraturan-peraturan dasar dan peraturan- 

peraturan organik lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 

ditampilkan dan sifatnya mengikat. Contoh dari bahan hukum primer 

itu ialah UUD 1945, TAP MPR No: (X,XI,XV) ataupun Undang- 

undang dan peraturan yang setaraf (UU Nomor 1 Tahun 1945, lalu UU 

Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 

Tahun 1965; UU Nomor 5 Tahun 1974; UU Nomor 5 Tahun 1979; UU 

Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 1999; UU Nomor 32 dan 33 Tahun 

2004 ; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 7'ahun 2003; UU 

Nomor I 1  Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 31 

Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah dan 

peraturan yang setaraf (PP Nomor 110 Tahun 2000; PP Nomor 24 

Tahun 2004), Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan 

Daerah. 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan 

sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil-hasil penelitian mengenai 

fungsi dan kekuasaan DPRD, literatur (buku-buku ilmiah) hukum yang 



resmi maupun yang tidak resmi diterbitkan, textbooks, jurnals, media 

massa, dictionaries, dan makalah-makalah. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum primer dan 

sekunder. Contohnya, ensiklopedia, kamus. 

Prosedur pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan langkah- 

langkah sebagai berikut : 

1. Langkah Pertama 

Mempersiapkan segala sesuatunya yang menjadi ketentuan persyaratan 

penelitian, yakni khususnya persyaratan administrasi untuk memperoleh izin 

penelitian dari pejabat yang benvenang dengan terlebih dahulu menentukan 

sasaran untuk memperoleh bahan hukum pada: a) Kantor DPRD Kota 

Si~rabaya, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten 

Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sidoarjo; dan b) Kantor 

Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten 

Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten 

Sidoarjo, khususnya pada bagian tata pemerintahan, bagian hukum, organisasi 

dan tata laksana. 

Langkah ini dimaksudkan untuk memperolah bahan-bahan hukum primer 

yang telah diklasifikasi menurut tingkat dan jenis peraturan perundang- 

undangan yang relevan dengan tema penelitian sebagai rujrlkan. Pemilihan 

sample penelitian pada beberapa KabupatenIKota di Jawa Timur sebagaimana 



disebutkan di atas didasarkan pada sistem random sampling, dengan 

pertimbangan di daerah-daerah inilah muncul berbagai kasus KKN yang telah 

membuat fungsi pengawasan DPRD menjadi kontra produktif.'8 

2. Langkah Kedua 

Mempelajari bahan-bahan hukum, berupa ketentuan-ketentuan hukum dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, baik yang 

dibentuk oleh Pemerintah Pusat lnaupun Pelnerintah Daerah yang terdiri atas: 

a) sejak proklamasi dan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1945, lalu UU 

Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965 

UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan 

peraturan pelaksanaannya; b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah jo  UU Nomor 32 Tahun 2004; c) Undang-undang yang 

terkait dengan sub-sub tema bahasan; d) Peraturan Pemerintah dan Keppres 

serta keputusan Menteri lainnya yang terkait dengan sub-sub tema 

pembahasan; dan e) Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh Kota Surabaya, 

Kabupaten Blitar, Kota Kediri, 'Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten 

Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sidoarjo;Langkah tersebut 

dilnaksudkan untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang telah 

dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan dengan bertitik tolak dari 

asas-asas hukum yang menjadi dasar penulisan. 

Kompas, 26-28 November 200 1. 



Langkah Ketiga 

Bahan-bahan hukum sekunder dicatat dalam satu dafiar atau dalam kartu-kartu 

yang disebut Bibliografi. Menurut Winarno surakhmad19, dalam sistem 

bibliografi, kartu-kartu tersebut dibagi atas 3 (tiga) macam: a) kartu ikhtisar, 

memuat ringkasan yang lebih pendek dari tulisan aslinya, garis besar dan 

pokok karangan yang mewakili pendapat asli penulisnya. Dibuat menurut 

sistem dengan menambah kode sumber yang dibaca (nomor, singkatan nama 

penulis buku, singkatan nama buku, dan lain-lain yang dianggap perlu) di 

sudut kiri-atas, di tengah-atas untuk ditulis "IKHTISAR", sudut kanan-atas 

untuk ditulis singkatan pokok masalah yang dikutip; b) kartu kutipan, berisi 

kutipan mengenai isi dan bentuk karangan yang asli, tentang pokok masalah 

yang diutip; c) kartu ulasan, berisi catatan yang khusus datang dari penulis 

sendiri sebagai reaksi terhadap sesuatu sirmber yang dibaca, bersifat 

menambah atau menjelaskan catatan bacaan, dapat pula berupa kritik, 

kesimpulan, saran, komentar dan lain-lain yang bersifat pribadi. 

Dalam mengumpulkan bahan hukum (sekunder), kartu-kartu disusun 

berdasarkan nama pengarang (subjek), tetapi dalam penguraian dan analisis 

dilakukan berdasarkan objek (tema penulisan) sesuai dengan tema 

pem bahasan. 

l 9  Winarno Surakhmad, Penelifian llmiah Dasar Mefode Teknik, Tarsito, Bandung, 1990: 
257-258. 



Selain dari itu, dalaln penelitian ini juga dilakukan beberapa metode penelitian 

yang berfungsi untuk mendekati permasalahan yang diangka~. Metode-metode 

yang akan dipergunakan adalah : 

1.  Metode yuridis 

Metode ini merupakan metode penelitian yang didasarkan kepada aturan- 

aturan yang bersifat norriiatif. 

2. Metode sinkretis 

Metode ini mengedepankan aspek yuridis dan non yuridis. 

3. Metode clediilwi 

Metode penelitian ini merupakan metode yang mengg~~nakan asas-asas 

hukurn, norrna hukum yang kemudian diterapkan dalatn peristiwa konkret. 

Untuk analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Maksudnya 

bahwa penulis nantinya akan menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang 

didapat dari hasil penelitian. Kemudian ditindaklanjuti dengan tnenerangkan data- 

data dan fakta-fakta yang sudah digambarkan tersebut, sehingga hasil penelitian 

ini tidak saja berlaku di Jawa Timur, tetapi dapat digeneralisir secara nasional. 

5. Kerangka Konsep 

Penulisan ini mengkaji fitngsi DPRD dalam lnengawasi eksekutif menuju 

pernerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut Kamus Besar Bahasa 

1ndonesiaz0 fungsi adalah tugas (jabatan) yang dilakukan, sementara wujud adalah 

' O  Kantlrs Besar. Bnhasa Indonesia. Balai Pustaka, 1989, hlm 245 dan 667. 



adanya i~nple~nentasi menjadi benar-benar ada sesuai cita-cita yang diharapkan. 

Penvujudan adalah pelaksanaan cita-cita menjadi nyata dapat dilihat, diraba, dan 

dirasakan. 

Pemerintahan yang bersih dan benvibawa, disamakan dengan tindakan yang 

rechtmatigeheid van bestuur ( penyelenggaraan pemerintahan yang layak) sebagai 

kebalikan dari onrechmatige van bestuur (penyelenggaraan pemerintahan yang 

buruk). Ini berarti tindakan yang sesuai dengan fungsi dan keinginan hukum. 

Dengan kalimat lain, pemerintahan yang bersih akan terealisasi manakala fungsi 

DPRD dalam mengawasi pemerintah dan pemerintah sendiri selaku objek yang 

diawasi konsisten dengan amanah yang diembannya. 

Dalam kenyataannya, penyelengggaraan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa itu masih jauh panggang dari api. Hal ini karena di antaranya tidak 

dilekatkannya asas-asas umum pemerintahan yang layak menjadi parameter 

utama. Asas-asas umum pemerintahan yang layak adalah tendensi-tendensi 

(kecenderungan), yang berfungsi sebagai sarana peningkatan perlindungan hukum 

bagi warga, juga berfungsi untuk mendinamisasi norma hukum yang tertulis 

sehingga ia menjadi indikator utama. 

Suatu pemerintahan yang bersih dan benvibawa dapat terwujud bila 

didukung oleh fungsi optimal dengan penuh rasa tanggungjawab masing-masing 

institusi dengan berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang layak. 

Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan dapat optimal dalam 

melaksanakan pelayanan kepada publik. Meskipun penelitian ini dilakukan di 



Provinsi Jawa Timur, nalnun dapat dikatakan "fenomena yang ada" mewakili 

secara nasional terkait dengan kasus yang sama. 

E. Sistematika Penulisan 

Proposal penulisan ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam 4 

(empat) bab yaitu, Bab 1, Bab 11, Bab Ill,dan Bab IV dengan rincian sebagai 

berikut : 

Bab I atau Bab Pendahuluan 

Bab ini akan menjelaskan Iatar belakang permasalahan yang akan dibahas 

dalam disertasi. Inti masalah yang dipersoalkan dalam Bab ini berawal dari 

pertanyaan, mengapa dengan kewenangan besar yang diberikan oleh undang- 

undang kepada DPRD, namun fungsi pengawasan DPRD belum dioptimalkan. 

Lalu upaya-upaya apa yang dapat ditempuh (dilakukan) agar dengan fungsi yang 

dimiliki, DPRD dapat mewijudkan Pe~nerintahan Daerah yang bersih dan 

berwibawa. Selain dari itu, dijelaskan pula tiljuan dari disertasi ini dan metode 

penelitian yang akan dipergunakan. Dalam bab pendahuluan ini akan dijelaskan 

bahwa telah terjadi perubahan sistem pemerintahan yang berarti juga telah 

mengubah fungsi DPRD dan kewenangan Pemerintah Daerah. 

Guna dapat menakar indikator-indikator tugas dan fungsi DPRD dan 

pemerintah secara lebih akurat, akan digunakan juga dalatn bab ini ~netodologi 

penelitian yang dilakukan. Dari ~netodologi ini akan terlihat tahapan-tahapan, 



sistematika, serta berbagai aspek yang akan digunakan guna menelaah objek 

secara lebih ilmiah. 

Bab I1 

Bab ini membahas aspek teoritis pijakan teori yang akan dibangun 

terutama teori-teori kedaulatan, teori negara hukum, teori negara kesatuan, teori 

pengawasan serta teori asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan 

terbangunnya aspek teoritis dalam bab ini diharapkan menjadi basis atau pijakan 

dalam melihat seberapa terukur peran dan fungsi DPRD serta pemerintah daerah 

di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pandangan 

berbagai ahli tentang kekuasaan negara, pembagian kekuasaan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah, dan hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pitsat dan Daerah, 

juga menjadi bahasan dalam bab ini. 

Bab I11 

Bab ini akan mendeskripsikan latar belakang keanggotaan DPRD, peran 

serta fungsi DPRD, khususnya fungsi pengawasannya di beberapa 

KabupatenIKota di Jawa Timur periode 1999-2004 dalam rangka melaksanakan 

pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, 
i 

berdasarkan U U  Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan U U  

Notnor 32 Tahun 2004. Kajian yang dilakukan tetap bersifat normatif dengan 

melihat dan berpedo~nan pada peraturan pel.undang-undangan yang ada sebagai 

dasar bagi DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang berada di 5 

(lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota di Jawa Timur yakni, Kabupaten Sumenep, 
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Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Blitar dan Kabupaten 

Bojonegoro, Kota Surabaya, Kota Kediri. Akan dibahas juga kaitan antara 

Otonomi Daerah dengan problem pemerintah di bidang keuangan, terutama 

berbagai penyimpangan yang menyeret Indonesia selalu di urutan terbawah 

sebagai negara paling korup di dunia. Simpulnya, bab ini akan melihat pergeseran 

dan perkembangan fungsi pengawasan DPRD dalam konteks clean government 

and good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih sekaligus 

berwibawa. 
4 

Bab ini lebih jauh membahas aspek pengawasan oleh DPRD yang ternyata 

tidak berjalan efektif. Pada bab ini ditunjukkan fungsi pengawasan itu terbukti 

justru kontra produktif yang menyebabkan banyaknya kasus KKN yang dilakukan 

oleh anggota DPRD itu sendiri. Bab ini  juga mengungkapkan hasil sampling 

random tentang fungsi pengawasan DPRD dan berbagai pendapat tokoh 

masyarakat, dan masyarakat awam tentang KKN yang dilakukan oleh anggota 

dewan, sehingga berakibat tidak optimalnya fungsi lembaga ini. 

Pada bab ini disajikan juga beberapa data berbentuk Tabel yang 

menunjukkan tingkat pendidikan, jumlah perwakilan partai politik, dan 

pembagian fraksi masing-masing yang maksudnya untuk melihat seberapa 

kompeten kualitas mereka selaku wakil rakyat dalam mewakili konstituennya. 

Lebih dari itu dengan data-data tadi penulis ingin menunjukkan argumen bahwa 

secara obyektif demikianlah yang dapat mereka lakukan saat penelitian ini ditulis. 



Bab IV Yenutup 

Merulnuskan kesi~npulan penelitian yang dikaji, lnulai dari bab 1, Il,dan 

111, yang merupakan intisari dari permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini. 

Selain kesimpulan juga akan diberikan saran yang dipandang relevan dengan hasil 

penelitian ini. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Kedaulatan 

Istilah kedaulatan lazimnya dipahami berasal dari terjemahan kata 

'sovereignty', 'souverainete', 'sovereigniteit', 'souvereyn', 'sperenus', dan lain-lain 

yang diambil dari bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan Italia, yang 

banyak dipengaruhi oIeh bahasa Latin. Istilah ini pertamakali digunakan dalam 

pengertian modern oleh penulis Perancis, Jean Bodin menjelang akhir abad ke 

16.' Semua istilah ini menunjuk kepada pengertian kekuasaan tertinggi dalam 

suatu negara. Dalam Encylopedia Americana disebutkan, dalam ilmu politik 

sovereignty yang dalam bahasa Inggrisnya disebut 'sovereignty' artinya adalah 

sebuah konsep kekuasaan absolut atau kekuasaan paling tinggi dalam sebuah 

negara. Menurut Thomas Hobbes kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak tidak 

dapat dibantah dan tak dapat dibagi dan tidak t e rba ta~ ,~  walaupun banyak pakar 

kemudian tidak setuju dengan teori Hobbes ini. 

Kata kedaulatan sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata 

'ddlal--'yadtilul -'daulatanl atau dalam bentuk jamak 'duwal' yang makna awalnya 

berarti berganti-ganti atau perubahan. Mahmud Yunus selain memberi makna 

dasar dari kata duwal ini, seperti berganti atau perubahan, juga memberi arti 

' Mark 0. Dickerson dan Thomas Flanagan, An Introdrrction to Government and Politics 
A Conceptual Appt.oach, 0ntario:Nelson Canada, 1988, hlm. 27.  

Thomas Hobbes, Leviathan, diedit oleh Richard Turk (Victoria, Australia: Cambridge 
University Press, 1992 hlm. 127.S 



kerajaan, negara, atau k ~ a s a . ~  Dalam kamus bahasa Arab - Inggris yang 

disusun oleh F. Steinggass, kata 'duwal' diantara makna-makna lain juga diberi 

arti sovereignty.4 

Dalam Al-Qur'bn yang merupakan cermin penggunaan bahasa Arab Klasik, 

kata 'daulah' ini dipergunakan dua kali di dua tempat5 yaitu dalam surat Ali Imran 

140 dengan menggunakan kata kerja 'nudawiluha' bermakna: ia kami pergilirkan 

atau pertukarkan.6 dan dalam surat al-Hasyir ayat 7, dengan menggunakan bentuk 

kata kerja dulatan (beredar). Artinya; "... Supaya harta itu jangan hanya beredar 

diantara orang-orang kaya saja diantara kamu . .." 

Di samping itu, istilah daulat (kedaulatan) itu juga dipergunakan secara 

historis untuk pengertian 'dinasti' atau kurun waktu kekuasaan. Frasa-frasa seperti 

Daulat Bani Umaiyah, Daulat Bani Abbasiah, Daulat Bani Fathimiyah dan lain- 

lain yang biasanya dipergunakan untuk menunjuk pengertian dinasti atau kerajaan 

sebagai sebuah negara.7 Di lingkungan tradisi Melayu, frase-frase 'daulat tuanku' 

atau 'duli tuanku' dan lain-lain menjadi istilah-istilah baku di lingkungan istana- 

istana kerajaan yang berkonotasi kepatuhan, loyalitas, dan pada gilirannya juga 

kecintaan pada 'tuan' yang dihadapinya.8 Dari ilustrasi ini dapat ditangkap, bahwa 

penyebutan kata daulat di sini bermakna mempunyai kekuasaan tertinggi. 

H. Mahmud Yunus, Kamlrs Arab Indonesia, Jakarta:Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 1989,hlm 132. 

S. Steinggass, Arabic English Dictionary,New De1hi:Cosmo Publication, 1978 hlm. 379. 
'AI -~agd i s i ,  lndeks dl-Qtrr 'an Fa/h a/-Rahman, Mustafa al-Babi al Halabi, 1322 H, 

hlm. 156. 
A/-Qurlfin dun Terjemahan Artinya terbitan UII Press, 2005 

'F. Rosenthal 'Dawla" dalam Bernard Lewis dkk (ed) The Encyclopedia 
/slam:Leiden:E.J.Brill, 1983,hlm, 177- 178. 

Deliar Noer,Pengantar ke Pen~ikiran Polirik, Jakarta, Rajawali, 1983 hlm. 66. 



Dengan demikian, pengertian kedaulatan itu dalam makna klasiknya berkaitan 

erat dengan gagasan mengenai kekuasaan tertinggi yang di dalamnya sekaligus 

terkandung dimensi waktu dan proses peralihannya sebagai fenomena yang 

bersifat alamiah. 

Jadi, pengertian kedaulatan pada intinya adalah kekuasaan tertinggi dalam 

sebuah negara, sekarang yang menjadi persoalan adalah siapakah yang memiliki 

kekuasaan. Apakah kekuasaan itu bersifat mutlak atau terbetas? Artinya, 

kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara tadi, apakah dapat dibatasi atau tidak. 

Lalu apa dan bagaimana membatasi kekuasaan yang bersifat tak terbatas itu ? 

Untuk menjelaskan ha1 ini, penulis akan menguraikan dan merujuk dari 

beberapa pengelompokkan jawaban yaitu menurut pemikir Barat, dan Pemikir 

Islam sebagai suatu tinjauan secara khusus. 

A.1. Teori Kedaulatan Para Pemikir Barat 

Kendatipun istilah kedaulatan (sovereignty) pertama dimunculkan oleh Jean 

Bodin pada abad 16, hakikat konsep kedaulatan itu sendiri sebenarnya telah ada 

sejak lama, kira-kira 2500 tahun yang lalu9 yaitu semenjak filosof Yunani 

membicarakan masalah manusia dan kelompok-kelompok,mereka. Pengertian 

kedaulatan dengan makna kekuasaan yang tertinggi di dalam suatu organisasi atau 

negara, sudah dikenal oleh Aristoteles dan sarjana-sarjana hukum Rumawi. 

Sarjana-sarjana dari abad menengah lazim menggunakan pengertian-pengertian 

yang serupa maknanya dengan istilah 'Superanus', summa potestas atau plenitude 

J. H. Price,Comparative Governnien!, London:Hutchinson & Co, 1975, hlm. 26. 
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porestatis, yang berarti wewenang tertinggi dari sesuatu kesatuan politik.'O~pabila 

dikaji secara kronologis-historis perkembangan teori-teori kedaulatan dalam 

beberapa bentuk dapat dilihat seperti mengikuti zaman sebagai berikut. Perlu juga 

menjadi catatan bahwa perkembangan itu tidak selalu berupa rumusan-rumusan, 

akan tetapi kadang-kadang juga sebagai akibat dari respons mereka mengenai 

situasi politik di suatu negara dengan tujuan mencari suatu solusi yang lebih baik 

ketika itu, atau juga pengaruh dari latar belakang pemahaman terhadap agama 

mereka. 

A.2. Teori Kedaulatan Tuhan 

Di antara teori-teori yang memberikan jawaban atas masalah kedaulatan 

menurut sejarahnya yang paling tua adalah teori kedaulatan Tuhan, yaitu yang 

mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu dimiliki oleh Tuhan atau ada pada 

Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan (mengikuti 

perkembangan zaman Barat), yaitu antara abad 5 M. sampai abad 15 M. dalam 

perkembangannya teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama 

baru yang timbul pada saat itu, yaitu agama Kristen, yang kemudian 

diorganisasikan dalam suatu organisasi keagamaan, yaitu gereja, yang dikepalai 

oleh seorang paus." Memang konsep ini tidak begitu serta inerta terjadi ketika 

agama Kristen lahir. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah yang panjang sebab 

pertentangan-pertentangan dengan persoalan politik kemudian kaum agamawan 

Kristen berusaha mencari jalan keluar yang baik untuk mempertahankan dan 

l o  F. Isjwara, Pengantar Ilmlr Politik, Bandung:Angkasa, I966 him. 107. 
' I  Price, Comparative .... ibid, hlm. 26. 



mengembangkan agama dan pendirian mereka.I2 Bila diperhatikan agak teliti 

ketika itu seperti ada dua organisasi kekuasaan yaitu : organisasi kekuasaan 

negara yang diperintah oleh seorang raja, dan organisasi kekuasaan gereja yang 

dikepalai oleh seorang Paus. Organisasi gereja ketika itu mempunyai struktur dan 

atribut yang hampir sama dengan yang dimiliki organisasi negara.I3 

Kendati pun pada permulaan perkembangan agama baru ini mendapatkan 

tantangan yang sangat hebat, karena dianggap bertentangan dengan paham 

kepercayaan mereka yang menyembah dewa-dewa serta dianggap mengancam 

kedudukan dan kewibawaan raja, tetapi dengari keuletan dan ketabahan para 

penganut agama ini akhirnya dapat berkembang dengan baik dan diakui satu- 

satunya agama resmi agama negara. Mulai saat itulah gereja itu mempunyai 

kebebasan yang nyata dan dapat mengatur kehidupan negara, tidak saja yang 

bersifat keagamaan tetapi sering juga pada masalah keduniawian termasuk 

masalah kenegaraan. Sebagai akibat dari kebijaksanaan gereja yang semacam ini 

lalu sering menimbulkan dua peraturan untuk satu ha], yaitu peraturan dari negara 

dan peraturan.dari gereja. Selama antara kedua peraturan itu satu sama lain tidak 

bertentangan, maka selama itu pula tidak ada kesulitan dari para warga negara 

untuk menaatinya. Akan tetapi ketika peraturan-peraturan itu saling bertentangan 

satu sama lain, maka timbullah persoalan, peraturan yang berasal darimanakah 

yang berlaku, artinya antara kedua peraturan ini mana yang lebih tinggi hierarki 

Sheldon S. Wolin, Political and Vision:Confinulty and Innovation in Western Political 
Thought, Boston: Little Brown and Company, 1960, hlm. 98. 

" Soehino, Ilmu Negara, Liberty, 1987,hlm. 152. 



(tingkatannya) yang merupakan peraturan yang harus ditaati oleh seseorang warga 

negara yang sekaligus sebagai penganut agama. 

Dalam masalah ini ada beberapa ajaran atau teori yang berkembang yang 

kesemuanya berasal dari penganut-penganut teokrasi. Teori ini sangat besar 

kemungkinan dipengamhi oleh kenyataan-kenyataan ajaran agama yang 

dikembangkan oleh Paus ketika itu.I4 yang kemudian dijadikan teori oleh para 

pemikir kenegaraan di Barat. Di antara pemikir yang menganut teori ini adalah 

Agustinus, Thomas Aquinas dan Marsilius. Mereka sama berpendapat, bahwa 

yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah Tuhan. Yang 

berbeda di antara mereka adalah siapakah yang mewakili Tuhan di dunia ini atau 

di suatu negara. Menurut Agustinus yang mewakili Tuhan di dunia ini di suatu 

negara adalah Paus. Kemudian Thomas Aquinas mengembangkan teorinya, 

bahwa kekuasaan raja dan Paus itu adalah sama, hanya saja tugasnya berlainan, 

raja dalam lapangan keduniawian sementara Paus dalam lapangan keagamaan. 

Perkembangan selanjutnya menitikberatkan kekuasaan itu ada pada negara atau 

raja, teori ini berasal dari ajaran ~arsilius." 

Menurut ajaran Marsilius, raja itu adalah wakil Tuhan untuk 

melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia. Akibat dari ajaran 

Marsilius ini sangat terasa dan dominan p'ada akhir-akhir abad pertengahan dan 

pada permulaan zaman berikutnya yaitu zaman renaissance. Oleh karena raja-raja 

merasa berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya dengan alasan 

14 Inji l, Rum, t.t.: 1055. 
l 5  Soehino,llmlr .... ibia', hlrn. 153. 



bahwa perbuatannya itu adalah sudah ~nenjadi kehendak Tuhan. Raja tidak merasa 

bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Bahkan raja merasa 

berkuasa menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut oleh rakyatnya 

atau warga negaranya.I6 

Selain teori di atas, lahir juga teori yang meyakini bahwa negara 

memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau raja, sehingga 

kekuasaan tertinggi dalam negara dim il iki oleh rakyat. Teori ini di kembangkan 

oleh John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Menurut John Locke kehendak 

rakyat dalam bentuk kehendak umum menjadi dasar kekuasaan negara.I7 

Pemerintahan merupakan wakil rakyat untuk mewujudkan kebaikan dan 

kesejahteraan bersama, sementara J. J. ~ousseau''. yang terkenal dengan teori 

kontrak sosialnya menyatakan, bahwa kekuasaan tertinggi itu ada berdasarkan 

hasil perjanj ian masyarakat yang kemudian diserahkan kepada pemimpin negara. 

Namun penyerahan itu tidak berarti kedaulatan itu telah pindah pada pemimpin 

negara, tetapi tetap masih pada rakyatnya. 

A. 3 Teori Kedaulatan Raja 

Setelah dalam abad pertengahan kekuasaan tertinggi gereja dapat 

dilumpuhkan, maka timbullah teori-teori baru tentang pelnusatan kekuasaan 

tertinggi itu pada penguasa-penguasa sekuler yaitu raja. Dante misalnya, 

l6 Soehino, Ilmu .... ibid, him. 153.  
" J. Locke,Tulo Treatises of Governntent, suplirnent oleh Patriarcha Robert Filmer diedit 

dan kata engantar oleh Thomas I. Cook. 1947: G I ). 
'"lean Jacques Rousseau, teriemahan Ida Sundvri Cluscn dun Hidayat. Perihal Kontrak 

Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik, Jakarta, Dian Rakyat, 1989. hlrn 102. 



berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi itu harus dipusatkan pada kaisar dengan 

menunjuk 'ke kaisar Romawi suci'. menurut Bois kekuasaan tertinggi itu harus 

dipusatkan pada Raja Perancis sendiri. Menurut Thomas H. Greene, kata 

"berdaulat yang dalam bahasa Inggris "Sovereign" berasal dari bahasa Perancis 

dan berarti di atas seseorang yang lebih tinggi dari yang lain-lainnya digunakan 

untuk memberi identitas kepada raja, baru pada abad ke 16 pemikir politik 

Perancis Jean Bodin memberi arti baru kepada istilah tersebut.I9 Ajaran Niccolo 

Machiavelli juga mengakibatkan suburnya teori pemusatan kekuasaan pada raja. 

Hal ini terjadi pada mulanya sebagai usaha untuk menstabilkan situasi negara 

yang pada waktu itu sedang mengalami kekacauan dan daerah dalam keadaan 

berpecah belah. Tujuan negara menurut Machiavelli adalah mengusahakan 

terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman. Dan ini ' hanya dapat 

dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kek.uasaan serta 

menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya berada di tangan r a j ~ . ~ '  

A.4 Teori Kedaulatan Negara 

Dari para penganut teori kedaulatan negara ini dinyatakan, bahwa 

kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh para 

penganut teori kedaulatan Tuhan, tetapi ada pada negara. Negara di sini dianggap 

sebagai suatu kebutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Jadi, 

adanya hukum itu karena adanya negara dan tiada satu hukum pun yang berlaku 

l 9  Thomas H. Greene,dkk,alih bahasa Paul Rosyadi, Lembaga-lembaga Politik, Jakarta 
1984,hIm. 41. 

20 Soehino,llmu ... op-cit ,hlm. 69-74. 



jika tidak dikehendaki oleh negara. Di antara penganut teori kedaulatan negara ini 

adalah Jean ~ o d i n , * '  Thomas ~obbes .**  

Pada hakikatnya teori kedaulatan negara itu menyatakan, bahwa kekuasaan 

tertinggi itu ada pada negara. Tentang apakah kedaulatan negara absolut atau 

terbatas memang terus menjadi perdebatan sampai sekarang dan tidak akan pernah 

berakhir. Dalam teori ini negaralah yang menentukan hukum dan ketaatan rakyat 

tennas.uk rajanya kepada hukum, karena hukum itu merupakan kehendak negara. 

Negaralah yang menciptakan hukum, makanya satu-satunya sumber hukum dan 

yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah negara, di luar negara 

tidak ada satu orang pun yang benvenang menetapkan hukum, walaupun dalam 

praktiknya, bagaimanapun, kedaulatan ini berada di tangan kepala negara atau 

kepala pemerintahan yang dipercaya untuk memerintah negara ketika itu. 

A. 5. Teori Kedaulatan Rakyat 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, jika dikaitkan dengan pembahasan 

Disertasi ini, jelas, bahwa kedaulatan rakyat secara teoretis b'erjalan linier dengan 

teori kedaulatan lainnya. Namun demikian, konteks, persepsi, dan perkembangan 

teori kedaulatan rakyat ini memiliki spesifikasi dan argumen berbeda sesuai 

dengan dinamika tempat masalah ini berkembang. Misalnya, konsep kedaulatan 

rakyat di kalangan pakar Islam. Kendatipun konsep ini banyak yang menolak, 

namun ada juga para pakar Islam yang menyetujuinya, baik pakar abad klasik, 

'' T. H. Stevenson, Politics and Government, New Jersey:Littlefied, Adam and 
Co,1973,hlm. 15. 

'' Soehino, loc.cit, 154- 155. 



pertengahan, maupun pakar pada masa kontemporer. Di antara pakar masa klasik 

adalah Ibnu Sina dan Al-Mawardi. 

Ibnu Sina menyatakan kedaulatan seharusnya atas kesepakatan yang 

dipilih oleh yang akan dipimpin. Untuk itu harus ada mekanisme pemilihan yang 

relatif bebas. Ibnu Sina berpendapat, bahwa pemilihan kepala negara dengan dua 

cara yaitu (1) dengan pencalonan dari kepala negara yang sebelumnya, atau (2) 

dengan pilihan oleh para (elit) terkemuka yang dipercayai rakyat. Untuk 

kelanggengan pengangkatan kepala negara menurut Ibnu Sina seharusnya 

dibentuk sebuah undang-undang dasar yang tertu~is.~' Berdasarkan gambaran ini 

dapat kita tangkap Ibnu Sina menginginkan kekuasaan rill dari rakyat, tetapi 

diatur dalam sebuah konstitusi. 

AI-Mawardi, seorang ulama yang hidup pada abad pertengahan 

berpendapat hampir sama dengan Ibnu Sina. Al-Mawardi mengatakan, bahwa 

pemilihan kepala negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (1) dipilih oleh 

ahl hall wa al-'aqd (Ah1 hall wa al-'aqd sama dengan lembaga penvakilan rakyat 

pada zaman sekarang ini ), (2) dengan ditunjuk oleh kepala negara sebelumnya. 

Untuk melihat bagaimana kekuasaan tertinggi diletakkan pada rakyat oleh Al- 

Mawardi, dapat dilihat, misalnya, menurut Al-Mawardi, selain kepala negara 

dipilih oleh ah1 hall m al-'aqd sebagai mewakili masyarakat, kepala negara juga 

dapat diturunkan oleh rakyat bila kepala negara tersebut tidak mampu lagi 

menjalankan negara secara adil. 

'' Zainal Abidin Ahmad, Negara Adil Makntzrr Menurz,f Ibn Sina, Jakarta, Bulan Bintang, 
1974, hlm.29 



Tokoh kontemporer Islam yang dapat digolongkan sebagai pendukung 

kedaulatan rakyat antara lain adalah Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna 

mengatakan, bahwa dalam ajaran Islam, pada hakikatnya tanggung jawab negara 

berada pada para pemimpin negara. Kepala negara boleh bertindak apabila 

dianggap perlu, tetapi harus diperhitungkan untuk kepentingan (kemaslahatan) 

umat. Jika tindakannya baik, umat harus mendukungnya tetapi jika tidak baik, 

maka umat harus 

m e ~ u r u s k a n n ~ a . ~ ~  Pendapat Hasan al-Banna ini sangat mirip dengan apa yang 

pernah disampaikan khalifah Islam pertama, Abu Bakar. 

Selain empat model kedaulatan yang telah disebutkan tadi ada satu 

pendapat lagi yang sulit dimasukkan kedalam penggolongan yang telah ada. 

Muhammad Dhiauddin Al-Rayis berpendapat, bahwa sistem pemerintahan 

Islam, Khilafah, bukanlah teokrasi, karena kedaulatan tidak terletak di tangan 

orang-orang agama, tidak nomokrasi karena bukan konstitusi satu-satunya yang 

berperan di dalamnya, dan bukan pula demokrasi karena rakyattidak mempunyai 

kedaulatan absolut. Di dalam khilafah yang memegang kedaulqtan adalah dua 

yaitu syari'ah dan umat. 

Oleh karena itu Islam adalah sistem yang unik yang tidak sesuai dengan 

sistem-sistem lainnya.25 Pendapat seperti ini ternyata juga berkembang banyak 

sampai pada masa-masa akhir dasawarsa ini, seperti ditulis oleh Syekh Syaukat 

Hussain. Pakar hak asasi manusia (HAM) di Universitas Muslim Aligarh ini 

24 Hasan Al-Banna, Konsep Pembaharuan Masyarakaf Islam, Jakarta:Media 
Dakwah, l987,hlm. 383. 

25 Al-Rayes, Nazariyif ..., 297. 



mengakui sistem politik Islam merupakan manifestasi demokrasi yang paling 

sempurna, tetapi dia melihat ada perbedaan antara konsep demokrasi Barat dan 

konsep demokrasi Islam. Perbedaannya terletak pada persoalan pemegang 

kedaulatan. Dalam sistem Barat kedaulatan berada di tangan rakyat, sementara itu 

dalam Islam, kedaulatan tetap adanya di tangan Allah dan rakyat hanyalah sebagai 

khalifah-Nya. Oleh karena itu, dia berkesimpulan, negara Islam bukan demokrasi 

dan bukan t e ~ k r a s i . ~ ~  

Dalam melihat pernyataan Syekh Syaukat Hussain ini ada sedikit 

kebingungan, misalnya dia berkesimpulan bahwa negara Islam itu bukan 

demokrasi dan bukan teokrasi, tetapi dalam penjelasannya dia menjelaskan bahwa 

sistem politik Islam merupakan demokrasi yang paling sempurra. Menurut teori 

ilmu politik, sistem demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi 

Syekh Syaukat Husein ini berpendapat kedaulatan di tangan Tuhan. Jadi penulis 

yakin demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang ada dalam konsepnya 

sendiri yang berbeda dengan konsep yang telah diterima umum. Oleh karena itu, 

teori ini penulis masukkan ke dalam konsep unik. 

Setelah membandingkannya dengan konsep kedaulatan Tuhan, 

Kedaulatan Raja, Kedaulatan Negara, maka tampak jelas perbedaannya. 

Kedaulatan Tuhan abstrak sifatnya karena wujud kedaulatan itu akhirnya 

diserahkan kepada manusia. Manusia di sini bukan dalam arti hanya menumpuk di 

26 Syekh Syaukat Hussain, Human Rights in /slam, terjemahan Abdul Rahim, Hak Asasi 
Manusia Dalam Islam, Jakarta, Gema Insani Pers, 1996, hlm. 13. 



tangan satu orang (Raja) melainkan ditentukan batasan dan normanya oleh sebuah 

konstitusi, yang juga hasil pemikiran rakyat. 

Secara spesifik dapat dikatakan kedaulatan rakyat dalam konteks 

Indonesia tertuang jelas dalam Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuhnya. 

Atau paling tidak di dalam kekuasaan itu sarat dengan muatan ketenvakilan 

rakyat. DaIam wujudnya yang paling nyata, jika berbentuk norma hukum atau 

peraturan perundang-undangan, maka materi muatan peraturan perundang- 

undangan tersebut berpihak untuk kepentingan rakyat. 

Akan halnya dalam konteks pengawasan terhadap pemerintahan yang 

dilakukan oleh DPRD. Fungsi DPRD menjadi sangat kental dengan warna 

pembelaan terhadap kepentingan orang banyak, sehingga apa pun sepak terjang 

para anggota DPRD sejatinya bermuara untuk kepentingan rakyat dan demi 

keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi para anggota DPRD atau untuk 

kepentingan segelintir orang. Adapun terkait dengan sanksi akibat adanya 

pengawasan itu, maka itu pun sebagai bukti bahwa kedaulatan rakyat itu telah 

diterjemahkan oleh hukum sedemikian rupa sehingga "sanksi" tadi sah dan sudah 

memenuhi seluruh komponen ruh kedaulatan rakyat. 

Kedaulatan rakyat dapat juga diartikan sebagai wujud nyata bahwa 

sirkulasi kekuasaan tidak boleh bersifat elitis dan hegemonik untuk kepentingan 

kekuasaan itu sendiri. Kedaulatan rakyat harus ditangkap sebagai sikap egaliter 

akan halnya prinsip norma hukum, bahwa setiap.orang berkedudukan sama tidak 

ada perbedaan bila berhadapan dengan hukum (equality before the law). 



Dalam perkembangannya kedaulatan rakyat diidentikkan dengan sistem 

demokrasi. Menurut Kamus ~ u k u m , ~ '  demokrasi (democracie) adalah bentuk 

pemerintahan atau kekuasaan negara tertinggi yang sumber kekuasaan 

tertingginya adalah kekuasaan (ke)-rakyat-(an)' yang terhimpi~n melalui suatu 

majelis yang dinamakan Majelis ~ermus~awaratan Rakyat (die gesamte 

staatsgewalt liegt allein bei der majelis). 

Atau kamus Dictionary Websters mendefinisikan, demokrasi adalah 

"pemerintahan oleh rakyat yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat 

dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di 

bawah sistem pemilihan umum bebas." Dalam ucapan Abraham Lincoln yang 

terkenal, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat.28 

Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik , tetapi 

keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan 

prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur 

yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, 

demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Oleh karena itu, mungkin saja 

mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, 

yakni hak asasi dan persamaan di depan hukum yang hari~s dimiliki setiap 

masyarakat untuk bisa secara pantas disebut demokratis. 

27 Yan Pranadya Puspa, Kamus Huktrm, 1977, hlm.295. 
28 UnitedState Information Agency, Kedubes AS, Jakarta,1999,hIm. 4. 



Demokrasi terbagi dalam dua kategori dasar, langsung dan perwakilan. 

Dalam demokrasi langsung, semua warga, tanpa melalui pejabat yang dipilih atau 

diangkat, dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara. Sistem seperti ini jelas 

hanya cocok untuk relatif sejumlah kecil orang dalam organisasi kemasyarakatan 

atau dewan suku, misalnya, atau unit lokal serikat sekerja, yang para anggotanya 

dapat bertemu di satu ruangan untuk membahas berbagai masalah dan mengambil 

keputusan melalui musyawarah atau suara terbanyak. Di zaman Athena kuno, 

demokrasi pertama di dunia, mampu menjalankan demokrasi langsung dengan 

suatu majelis yang mungkin terdiri 5.000 sampai 6.000 orang barangkali jumlah 

~naksirnuln yang dapat secara fisik berkumpi~l di satu tempat dan menjalankan 

demokrasi langsung. 

Masyarakat modern, dengan besar dan kerumitan, menawarkan sedikit 

kesempatan untuk demokrasi langsung. Bahkan di Amerika Serikat bagian timur 

laut, rapat kota di New England merupakan tradisi yang keramat, kebanyakan 

masyarakat warganya telah tumbuh begitu besar untuk dapat berkumpul dalam 

satu tempat dan memberikan suara langsung mengenai masalah yang 

mempengaruhi hidup mereka. Kini mereka tengah bimbang masih perlukah 

demokrasi langsung it11 kendati "ritual" itu dianggap sakral. 

Hingga memasuki abad ke XXI ini konsep dan pelaksanaan demokrasi 

memang tengah diuji secara luar biasa keefektivitasannya. Namun, sebagian besar 

pakar politik tetap berkeyakinan nilai-nilai demokrasi itu masih memiliki arti 



penting. Untuk melihat nilai apa saja yang dapat diidentifikasi itu, penulis 

mencoba mengikuti alur pikir Henry B. ~ a ~ o ' ~ .  

Pertama-tama, Mayo mempertanyakan adakah sistem politik yang 

hasilnya netral? Dalam ha1 ini keraguan yang pada mulanya timbul tentang 

kenetralan demokrasi adalah sebagai berikut: dapatkah suatu sistem pembuat 

kebijaksanaan politik itu benar-benar netral dan hanya bersifat alat saja? Dalam 

pengertian teknis murni, kita dapat mengatakan bahwa alat adalah alat, dan dapat 

dipergunakan untuk maksud apa saja. Akan tetapi, oleh karena ada alat yang lebih 

terspesialisasi dari yang l a i n t i d a k  semua alat dapat dipergunakan untuk semua 

tujuan. Dan tentu saja demokrasi walaupun "hanya satu metode", hanya dapat 

digolongkan kepada alat-alat yang dapat dipergunakan untuk maksud-maksud 

tertentu saja. Lagipula, tidak dapat dibantah bahwa alat yang dipergunakan itu 

jarang sekali dapat seluruhnya dipisahkan dari hasil-hasil nyata yang 

ditimbulkannya atau dari hasil yang dimaksudkan untuk ditimbulkannya. Antara 

alat dan tujuan seringkali atau mungkin selalu terjadi saling mempengaruhi dan 

sudah jelas bahwa suatu sistem politik yang rumit seperti demokrasi ini, pasti 

mempunyai pengaruh besar terhadap jenis hasil umum yang dicapainya atau yang 

ditujunya. Memperhati kan prosedur seringkali pada hakikatnya adalah 

memperhatikan substansinya sendiri, karena prosedur seringkali menentukan 

hasilnya. Misalnya, memberikan suara secara tertutup dengan secara terbuka 

29 Henry B. Mayo, An Introduction to Den~ocratic Theot-y, Oxford University Press, New 
York, 1960, him. 2 13-243 



sering memberikan hasil yang berbeda dan banyak contoh lain. Intinya bahwa 

dalam semua kasus itu metode dan isi tidak dapat dipisahkan. 

Persoalan berikutnya, kalau usaha-usaha yang kelihatar~ netral seperti 

metode ilmiah atau katakanlah sistem ekonomi Pancasila "penuh nilai" (value- 

laden), sudah barang tentu banyak nilai yang terkandung dalam sistem politik 

yang rumit seperti demokrasi dan implikasi atau hasil yang ditimbulkannya; 

terutama tujuan yang dicitakannya. Montesquieu mengatakan, bahwa setiap jenis 

pemerintahan mempunyai ciri khasnya sendiri: ciri khas depotisme adalah 

ketakutan; ciri khas monarchi adalah kemegahan;ciri khas republik adalah sifat 

kerakyatannya, Tugas penulis dalam konteks ini adalah mengidentifisir "sifat 

kerakyatan" dalam sistem demokrasi itu, dan melihat bagaimanakah pengaruh 

sifat ini terhadap tujuan yang dituju atau dicapainya. 

Dalam konteks Indonesia demokrasi mengandung dua arti, pertama, 

demokrasi yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan atau bagaimana caranya 

rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan yang kedua, 

demokrasi sebagai asas, yang dipengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa 

sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan 

demokrasi Pancasila. 

Dalam hubungan dengan pengertian demokrasi ini, Sri soemantri3': 

"Kita telah mengetahui, bahwa Demokrasi Pancasila 
mempunyai 2 macam pengertian, yaitu baik yang formal 
maupun yang material. Sebagai ,realisasi pelaksanaan 
Demokrasi Pancasila dalam arti formal, UUD 1945 menganut 

30 Sri Soemantri, Demokrasi dun implementasinya menurut/dalam Undang-Undang 
Dasar 1945, Alumni, Bandung, 1969.hlm.26 



apa yang dinamakan indirecl democracy.Yang dimaksud 
dengan indirecl democracy adalah suatu demokrasi yang 
pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh 
rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga 
perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR; dan demokrasi dalam 
arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa 
(democracy in philosophy). 

Dari uraian Sri Soemantri ini, jelas bahwa demokrasi yang kita 

kembangkan tetap mengacu pada nilai normatif konstitusi. Seperti diketahui, nilai 

normatif dalam konstitusi kita tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (hasil 

amandemen): "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan di,lakukan menurut 

Undang Undang Dasar." 

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 

lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang." (Pasal 28). 

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya." (Pasal 

Kalangan ilmuwan politi k, setelah mengamati prakti k demokrasi di 

berbagai negara merumuskan, demokrasi secara empirik dengan menggunakan 

indikator tertentu, yaitu:3' 

1.  Akuntabililas. Dalam demokrasi, setiap pemegang 
jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat memper- 
tanggungiawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah 
ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat 
inempertang-gungjawabkan ucapan atau kata-katanya. 
Dan yang tidak kalah peritingnya adalali perilaku dala~n 
kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan 
dijalaninya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya 

 fan GatTar, Polilik Indonesia Transisi Menrrjl~ Denrokrasil Pustaka 
Pelajar,Yogyakarta, hlm.7-8. 



menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut 
keluarganya dalam arti luas. Yaitu, perilaku anak dan 
istrinya, juga sanak keluarganya, terutama yang 
berkaitan dengan jabatannya. Dalam konteks ini, si 
pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang 
disebut ''public sovernty", teiutama yang dilakukan oleh 
media massa yang ada. 

2. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan 
terjadi rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara 
teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang 
selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain 
tertutup sama sekal i. Biasanya, partai-partai politik yang 
menang pada suatu Pemilu akan d i beri kesem patan 
untuk membentuk eksekutif yang mengendalikan 
pemerintahan sampai pada pemilihan berikutnya. Dalam 
suatu negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, 
rotasi kekuasaan biasanya rendah pula. Bahkan, peluang 
untuk itu sangat terbatas. Kalaupun ada, ha1 itu hanya 
akan dilakukan dalam lingkungan yang terbatas di 
kalangan elit politik saja. 

3. Rekruitmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan 
terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem 
rekruitmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang 
yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan 
politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang 
yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi 
jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak demokratis, 
rekruitmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. 
Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya 
dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja. 

4. Pemilihan Umum. Dalam suatu negara demokrasi, 
Pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara 
yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan 
dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai 
dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk 
menentukan partai atau calon mana yang akan 
didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari 
orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam 
aktivitas pemilihan, termasuk didalamnya kegiatan 
kampanye dan menyaksikan perhitungan suara. 

5. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara 
demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati 
hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk 
didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat 
(fFeedom of expression), hak untuk berkumpul dan 



berserikat Peedom of assembly ), dan hak untuk 
menikmati pers yang bebas Cfreedom of the press). Hak 
untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk 
menentukan preferensi politiknya, tentang suatu 
masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan 
masyarakat sekitarnya. Hak untuk berkumpul dan 
berserikat ditandai dengan kebebasan untuk menentukan 
lembaga, atau organisasi mana yang ingin dia bentuk 
atau dia pilih. 

Indikator atau elemen-elemen dasar dari demokrasi ini merupakan elemen 

yang umum di kenal di dalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu pblitik-hukum. 

Dengan elemen ini kita dapat menghindari terjadinya etnosentrisme. Dan yang 

harus dipahami pula, seperti telah disinggung di atas, tentu saja kita dapat 

mengamati seberapa besar interaksi antara nilai universal demokrasi dengan nilai- 

nilai lokal dapat saling menopang satu sama lain. 

Dalam konteks Indonesia, memang masih terdapat pengamat yang pesimis 

terhadap de~nokrasi di Indonesia, diantaranya Harould 

Penulis melihat, demokrasi di Indonesia akan semakin berkembang di 

masa datang, terbukti Pemilu 1999 lalu disinyalir sangat demokratis. Yang 

menjadi persoalan adalah, seberapa konsisten kita menjalankan demokrasi tetapi 

tetap dalam bingkai rule of law. Artinya, pelaksanaan demokrasi senantiasa 

menjunjung tinggi supremasi hukum. 

I-lnrould Crouch, Poli~ik don Mililar di Indonwia, Sinar Harapan, Jakarta,1987. Hlm.1- 
25. 



B. Teori Negara Hukum 

Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih 

tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri. 

Adalah platoj3 yang untuk pertamakaji mengemukakan tentang cita 

negara hukum dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Plato dikenal karena 

produktivitas dan radikalitas pemikirannya. Dari sejumlah karya ilmiahnya, paling 

tidak ada tiga buah karyanya yang sangat relevan dengan masalah kenegaraan, 

yaitu pertama, Politeia (the Republica) ditulisnya ketika m,asih berusia sangat 

muda; kedua, Politicos (the staternan); dan ketiga, Nornoi (the LA). 

Politeia, buku pertama yang ia tulis lahir atas keprihatinannya 

menyaksikan kondisi negaranya yang saat itu represif. Ia melihat betapa penguasa 

saat itu sangat 'tiranik, haus dan gila kekuasaan, sewenang-wenang dan tidak 

memperhatikan nasib rakyat. Politiea bisa disebut sebagai buku kritis yang 

mengoreksi dan menghendaki para penguasa berlaku sebaliknya. Plato seolah 

menyampaikan pesan moral agar negara (di bawah sebuah rezim) hendaknya 

berbuat adil, menghargai kesusilaan, bijaksana, . berpengetahuan luas, dan 

memperhatikan nasib rakyatnya. Seorang pemimpin bagi Plato haruslah bebas 

dari kepentingan berkuasa (tiranik), karena itu hanya para filosoflah yang dapat 

berbuat demikian, dan layak menjadi pemimpin. Dengan diserahkannya 

kekuasaan kepada filosof kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan 

33 J.J.Von Schmid, Peniikitaon letllong Negaro don Ifrtkttn~, Pcmbangunan,Jakarta, 1954. 



kekuasaan (abuse of power) dapat dieliminasi bahkan dihilangkan, itulah inti 

pokok Politiea. 

Namun sayangnya, cita negara ideal Plato ini tidak pernah dapat tenvujud, 

oleh karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang bebas dari hawa nafsu 

dan kepentingan pribadi di dalam kekuasaan. Hal ini pula yang mendasari 

perubahan pemikiran Plato, kemudian melalui karya keduanya Politicos, ia 

kembali berusaha memberi acuan agar negara perlu disertai dengan hukum (rule 

ofthe game), untuk mengatur warga negara. Akan tetapi, sifat hukum ini tidak 

mengikat para penguasa karena ha1 yang dibuat oleh penguasa tidak harus berlaku 

bagi pembuatnya. Pemikiran inipi~n ternyata belum memuaskannya, karena 

didalam ide-ide dasarnya itu terbuka peluang para penguasalah yang sering 

bertindak mengangkangi hukum. Oleh karena itu, ia berusaha mengubah pikiran 

dan pendiriannya dengan lebih memberi porsi "terhormat" kepada hukum. Hukum 

seperti tertuang dalam buku ketiganya Nomoi (Hukum) menekankan, para 

penyelenggara Negara pun hendaknya diatur oleh hukum. Sayang ide-idenya 

berhenti sampai di situ. la meninggal di usia 82 tahun. 
I 

Gagasan dan cita Plato diteruskan oleh muridnya Aristoteles. Ide dasar 

dalam Nomoi dikembangkan lebih luas oleh Aristoteles dalam karyanya Politica. 

Secara umum Aristoteles membahas masalah-masalah kenegaraan. Di samping 

itu secara tajam ia juga meneliti dan me~nperbandingkan 158 konstitusi dari 

negara-negara di Yunani. Melalui penelitiannya ini Aristoteles dapat dianggap 

sebagai avantgard (pelopor) dalam studi perbandingan konstitusi. Hasil 

penelitiannya dimuat dalam Buku IV Politica, dokumen ini baru ditemukan tahun 
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1891. Salah satu pemikirannya yang radikal kala  it^,)^ ketika ia menulis suatu 

negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan 

berkedaulatan hukum. Selanjutnya ia mengatakan seperti diurai George ~ab ine .~ '  

"Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, 
juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh 
manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan 
menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum selayaknya 
diterima sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata 
keperluan pelengkap penderita layaknya." 

Dikemukakannya juga, bahwa ada tiga unsur dari pemerintahan 

berkonstitusi yaitu, pertama, pemerintahan dilaksanakan un#uk kepentingan 

umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan 

ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang 

yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan 

berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan 

berupa paksaan-tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintahan despotis. Ketiga 

unsur yang dikemukakan oleh Aristoteles ini kemudian menjadi ciri dan dapat 

ditemukan di hampir semua negara hukum. 

Dalam bukunya Politica, Aristoteles mengatakan : 

"Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, 
dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan 
pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi 
merupakan aturan-aturan, dan penguasa harus mengatur negara 
menurut aturan t e r ~ e b u t . " ~ ~  

34 J . H  .Rapar, Filsafat Politik Aristoteles, Rajawali Press, Jakarta, 1988,hlm, 10. 
35 George SabineJl History qf Political Theory, London:George G.Harrap & 

Co, 1959,hIm,20. 
36 Azhary,Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, 

UI Press 1995,hlm. 20-21. 



Apa yang dikemukakan Aristoteles merupakan pengembangan dari 

gagasan Plato. Bahkan, dalam beberapa ha1 nampak Aristoteles lebih kritis dan 

lebih tajam dalam melihat kondisi saat itu. Hukum bagi Aristoteles saatnya 

berperan, dan hukum haruslah bukan paksaan dari penguasa (top down). Yang 

diharapkan dengan hukum itu, akan tercapai keadilan dan kesejahteraan untuk 

rakyat. Menyimak gagasan dan pandangan Aristoteles sebenarnya ide 

konstitusionalisme telah pula lahir sejak saat itu, hanya saja skope dan 

terminologinya baru berkembang pada abad ke XIX. 

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang 

menyebabkan timbulnya cita pemikiran negara hukum pada abad XVIII, berikut 

ini terlebih dahulu akan diuraikan beberapa pemikiran (dan penggagasnya) yang 

mendahului sebelum pemikiran tersebut berkembang. Di antara para pemikir yang 

terkenal dan berpengaruh itu adalah : 

a. Niccolo Machiavelli 

Ia lahir di Florence, Italia, pada tahun 1469. la hidup pada masa puncak 

keemasan Lorenzo Yang Agung. Karyanya yang sangat terkenal adalah I1 

~ r i n c i p e . ~ ~  Ide dasar karyanya adalah ia membuang jauh pengaruh agama 

terutama Kristen. Ia lebih realistis melihat problem-problem yang dialami bangsa 

Italia kala itu seperti perang saudara, saling berebut kekuasaan, anarkisme yang 

akhirnya tak pernah mampu mempersatukan rakyat dan bangsa Italia menjadi satu 

negara nasional. Gawatnya lagi, ha~npir tidak ada tokoh yang dapat mengatasi dan 

37 Niccolo Machiavelli, Sang Pangeran, Grarnedia, 1989. 



mempersatukan negara-bangsa Italia, tidak juga Paus selaku tokoh gereja yang 

disegani. Itu semua sungguh membuat Machiavelli prihatin. Atas dasar itu ia 

mengemukakan gagasannya, untuk menyatukan Italia sehingga dapat berjaya. 

Dalam mempersatukan negara-bangsa Italia, menurutnya, diperlukan adanya 

kekuatan yang luar biasa di bawah seorang Pangeran yang jika perlu tidak usah 

perduli pada soal moral atau kesusilaan. Dikatakannya : 

"Dengan demikian seorang pangeran wajib mengetahui secara 
baik bagaimana ia harus bertindak seperti seekor binatang yang 
meniru kecerdikan kancil dan kebuasan singa, tetapi singa tidak 
dapat melindungi dirinya sendiri dari perangkap, dan kancil 
tidak dapat mempertahankan diri dari terkaman srigala. 
Karenanya seorang Pangeran harus secerdik kancil mengenal 
perangkap dan sebuas Singa untuk menakuti ~ r i ~ a l a . " ~ ~  

Untuk itulah, jika Italia mau berjaya Sang Pangeran harus terus 

memperbesar dan memperkuat kekuasaannya tanpa perlu terbebani oleh soal 

moral dan kesusilaan atau soal cara. Yang utama adalah tujuan menaklukkan 

semua penguasa negara ltalia tercapai sehingga terbentuk negara nasional Italia. 

Dengan gagasan ini Machiavelli menunjukkan, bahwa menempuh jalan dengan 

segala cara untuk mencapai kejayaan sah-sah saja, persoalannya tinggal 

bagaimana dengan kita; dapatkah kita memetik pelajaran dari gagasan 

Machiavelli tersebut? Thomas ~ o b b e s ~ '  pemikir ini termasuk berpengaruh luas. 

Dia dilahirkan di Malmesbury, lnggris pada tahun 1588 dan meninggal tahun 

1679. Karyanya yang monumental yaitu Leviathan dan De Cive. Kala itu gagasan- 

3 E ~ i c o l l o  Machiavelli, Sang ... op-cif, Bab 2. 
I9~zhary ,  Loc.cif.hrn.23-24. 



gagasannya merupakan dukungan terhadap "status quo" yaitu kekuasaan absolut 

raja-raja Inggris. 

Pangkal tolak pemikirannya tentang negara ialah, bahwa manusia dalam 

keadaan bebas tanpa batas yang membuat ia mengikuti hawa nafsunya sehingga 

kebebasan manusia yang satu melanggar kebebasan manusia yang lainnya, hak 

manusia yang satu melanggar hak manusia yang lain. Keadaan itu dilukiskan oleh 

Hobbes sebagai kacau balau (chaos). Manusia yang satu merupakan srigala bagi 

yang lain (homo homini lupus). Jadi, di alam yang bebas itu tidak ada 

ketenteraman hidup, yang ada adalah rasa cemas, rasa takut. Pada akhirnya 

keadaan ini niscaya menjadi perang semua melawan semua (bellum omnium 

contra omnes). Kondisi itu menyadarkan Hobbes, bahwa kondisi demikian tak 

dapat dibiarkan berlangsung terus karena akan berakibat kehancuran bagi 

manusia. Untuk mengatasi kondisi tidak mengenakkan itu, akhirnya individu- 

individu bersepakat mengadakan perjanjian antar mereka. Atas kesepakatan itu 

hak alamiah mereka diserahkanldipercayakan kepada sebuah lembaga, kecual i hak 

melindungi diri. Kesepakatan ini disebut perjanjian masyarakat (social contract). 

Di saat itulah Hobbes menyatakan: 

"Saya memberikan wewenang dan menyerahkan hak saya untuk 
memerintah diri saya kepada orang ini, atau kepada majelis 
untuk dan menyetujui secara resmi tindakannya dalam cara 
seperti  it^."^' 

Dalam perjanjian masyarakat itu seinua orang berjanji antara sesamanya 

bahwa masing-masing akan menyerahkan kekuasaannya pada seseorang. 

40 Azhary, Op-cif, hlm:23-24 



Sedangkan si penerima kuasa (Raja) tidak ikut dalam perjanjian itu. Dengan 

demikian, jadilah si penerima kuasa tanpa perjanjian pembatasan apapun. 

Singkatnya, semua kekuasaan negara terkonsentrasi di tangan raja. Jadilah raja 

sebagai penguasa absolut. 

Kendatipun gereja berusaha berdaulat namun kedaulatan gereja juga 

diserap oleh raja. Jadi, kepala gereja juga dirangkap oleh raja. Dengan pengertian 

ini maka terpecahkanlah konflik antara gereja dengan raja.4' Ti'dak ada lagi 

vindiciae kontra tyranos seperti yang pernah terjadi di Perancis. 

Pemikiran-pemikiran yang timbul pada abad XVII semacam Hobbes ini, 

merupakan embrio konsep negara hukum yang pada abad XIX makin berkembang 

dan mengilhami pemi kiran Locke, Montesquieu, Rousseau. 

b. JohnLocke 

Ia lahir di desa Somerset, Wrington, Inggris, tahun 1632 dan meninggal 

akhir Oktober 1804. Karya ilmiahnya yang terkenaLantara lain, The Essay 

Concerning Human Understanding (1 689), Two Treatises on Civil Government 

(1690), karya 'yang dinilai paling provokatif oleh Raja Inggris yaitu, Two 

Treatises on Civil Government. 

Dari beberapa karya yang banyak dirujuk menyangkut pimikiran Locke 

adalah ketika ia membantah Filmer-bangsawan dan pemikir aristokrat-kala 

itu Filmer mengatakan dalaln bukunya Pafriarcha, bahwa sejak lahir orang 

41 Azhary, lb id24-25.  George Sabine, Op-cil: 402. 



rnernang sudah tidak merdeka. Lalir Raja adalah anugerali Tuhan sebagai 

penerima waris (titisan). 

Pendapat Pilmer ini dikritik keras oleh Locke. Bagi Locke manusia itu 

sejak lahir telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi itu ialah: hak 

kehidupan, kemerdekaan, kesehatan, dan harta milik. Dan hak asasi manusia itu 

tidak dapat diganggu gugat oleh siapapapun, terkecuali seizin dan atas persetujuan 

pemiliknya. John Loc ke mengatakan : 

"Yang paling penting di antara hak-hak ini adalah hak untuk 
menjaga agar seseorang bertanggungjawab atas pengganggu 
hukum dan menghukum mereka sesuai dengan aturan yang 
ada."42 

Selanjutnya ia juga mengatakan, 

"Negara secara alarniah diatur oleh hukum alam yang harus 
dipatuhi setiap orang sebagai hukum, memberi arahan dalam 
kehidupan manusia dimana setiap orang mempunyai kebebasan 
dan persamaan, tidak seorangpun boleh meng anggu ! kehidupan, kemerdekaan atau memenjarakan yang lain." 

Kendati demikian, manusia dalam keadaan alami, hak-hak asasi dan 

kebebasannya belum terjamin penuh. Oleh karena itu, agar kebebasan dan hak 

asasi manusia yang satu jangan sampai melanggar kebebasan dan hak asasi 

manusia lainnya, maka mereka sepakat untuk mengakhiri keadaan ini dengan 

membentuk negara. Jadi, bagi Locke, karena manusia dalam keadaan alami 

merasa resah dan khawatir akan kehilangan kebebasan dan hak asasinya, mereka 

bersepakat membentuk suatu organisasi body politic atau negara. Dikatakannya : 

42 John Dunn, John Locke Pendekar Demokrasi Modern, Grafiti, Jakarta, hlm.54 
43 Azhary Loc.cit, hlm.25 



"Apabila sejumlah orang berkumpul untuk membuat satu 
masyarakat pemerintahan, dengan demikian pada saat itu 
terjadilah kerjasama dan membuat badan politik (negara), 
dimana mayoritas mem unyai hak untuk bertindak dan 
mengikat orang lainnya." ? 
Dari pernyataan ini, menurut Locke, tujuan negara adalah sebagai 

fasilitator dan menjaga serta menjamin terlaksananya kebebasan dan hak asasi 

manusia. 

Pemikiran John Locke ini kemudian mendapat penghargaan yang tinggi 

dan ia dianugerahi sebagai Bapak Hak-hak Asasi Manusia dan Pendekar 

Demokrasi Modern. Gagasan Locke sebagaimana Hobbes, konstruksinya 

membentuk negara atau body politic, ini pun digambarkan melalui perjanjian 

masyarakat. Perbedaannya dengan Hobbes ialah dalam konteks perjanjian 

masyarakat, Hobbes lebih menonjolkan satu macam perjanjian yaitu pacturn 

subjectionis, sedangkan dalam perjanjian masyarakat John Locke ada dua 

perjanjian, yaitu pacturn unionis dan pacturn subjectionis. Pada tahap pertama 

diadakan pacturn unionis yaitu perjanjian antarindividu untuk membentuk body 

politic, yaitu negara. Kemudian pada tahapan kedua para individu yang telah 

membentuk boa), politic tadi secara bersama menyerahkan hak untuk 

mempertahankan kehidupan dan hak untuk menghukum yang bersumber dari 

hukum alam. Jadi, para individu tidak menyerahkan seluruh haknya dan 

kebebasannya kepada body politic atau kepada seseorang (monarki) atau 

sekelompok orang atau diserahkan kepada masyarakat. Perjanjian penyerahan 

kekuasaan itu disebutpacfum subjectionis. Di sini rakyat tetap memegang hak-hak 

4 4 ~ o h n  Dunn, John ... Loc-cif, hlm.55 



asasinya, dan apabila rakyat berpendapat raja telah melanggar hak-hak asasinya, 

maka rakyat dapat mendaulat raja turun dari singgasananya. Perjanjian 

masyarakat John Locke ini tidak melahirkan kekuasaan absolut, melainkan 

kekuasaan terbatas. Yang dimaksud terbatas di sini ialah dibatasi oleh hak-hak 

asasi dan kebebasan tertentu sesuai dengan perjanjian masyarakat. 

Sebagaimana diketahui, perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan 

perjanjian; ha1 ini sama artinya dengan hukum bagi para pihak yang mengadakan 

perjanj ian. Dengan demikian, perjanj ian masyarakat itu sama artinya dengan 

hukum. Jadi, kekuasaan raja yang dibatasi oleh perjanjian masyarakat, berarti 

sama dengan kekuasaan raja dibatasi oleh hukum. Adanya kekuasaan raja yang 

dibatasi oleh hukum ini disebut oleh Daniel S ~ e v ~ ~ ,  Carl J. ~ r i e d r i c h ~ ~  sebagai 

unsur pertama negara hukum. 

Selanjutnya John Locke menghubungkan bentuk negara dengan 

kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif). Kekuasaan pembentuk undang- 

undang ini menurut John Locke merupakan kekuasaan tertinggi (supreme of 

power). Apabila kekuasaan pembentuk undang-undang berada pads masyarakat 

(community), maka bentuk negaranya adalah demokrasi; apabila ada pada 

beberapa orang terpilih, maka bentuk negaranya adalah oligarki, sedangkan 

apabila ada pada satu orang bentuk negaranya adalah monarki. Penyerahan 

kekuasaan kepada unsur-unsur tadi (seseorang atau beberapa orang), dapat 

dilakukan untuk seumur hidup ataupun hanya untuk terbatas. John Locke lebih 

45 Daniel S Lev,Hrrkum dan Polilik di Indonesia, LP3E.S 1990, 5 13-5 14. 
46 Miriam Budiardjo,Cons~irurional Governntenr and Democracy, B laise Publishing, 1 967 
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cenderung menyerahkan kekuasaan pembentuk undang-undang ini kepada dewan 

atau majelis. Dan juga sebaiknya d iadakan pem isahan kekuasaan antara 

kekuasaan pembentuk undang-undang dengan kekuasaan pelaksanaan undang- 

undang. Kekuasaan pelaksanaan ada kalanya memerlukan paksaan, sehingga 

selalu diperlukan adanya kekuatan untuk melaksanakannya secara tetap; oleh 

karenanya kedua kekuasaan ini seyogianya dipisahkan, jangan berada di satu 

tangan. 

Ada lagi satu kekuasaan di luar dua kekuasaan di atas yakni kekuasaan 

federatif. Tugas kekuasaan ini antara lain menyatakan perang atau melaksanakan 

perdamaian dengan negara lain ataupun mengadakan perjanjian kerjasama sejauh 

menyangkut keharmonisan dan kebaikan lembaga antarnegara. Hubungan ini 

biasa disebut hubungan diplomatik. 

Dari uraian ini dapat disimpulkan, menurut John Locke negara itu terdiri 

atas: pertama, sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif); kedua, 

kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif);dan ketiga, kekuasaan federatif. 

Harwdiingat John Locke jugalah orang pertama yang mengemukakan pemikiran 

tentang pemisahan kekuasaan (sepurulion of power) ketiga kekuasaan tadi. 

Gagasannya itu kemudian dipopulerkan dan lebih dipertegas oleh Montesquieu. 

Berdasarkan gagasan-gagasan John Locke itu maka dapat d isim pul kan: 

1.  Negara bertujuan menjamin hak-hak asasi warga negara; 

2. Penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum; 

3. Adanya pemisahan kekuasaan negara demi kepentingan umum. 



4. Supremasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang yang tergantung 

pada kepentingan rakyat, maka dapatlah dikatakan bahwa John Locke 

merupakan orang pertama yang meletakkan dasar pemikiran tentang 

urgensi sebuah negara h ~ k u m . ~ ~  

c. Montesquieu 

Montesquieu, lahir tahun 1689 di Perancis sebagai anak seorang 

bangsawan. Ia kemudian menikmati pendidikan terbaik pada zamannya. Sempat 

menjabat sebagai hakim tinggi, lalu setelah tidak aktif ia merantau ke beberapa 

negara Eropa sebelum akhirnya menetap di Inggris. Karyanya yang terkenal 

Lettres per sane.^ (Surat-Surat dari Persia, 1721) dan yang terpenting De ['esprit 

des lois (Tentang Semangat Undang-Undang, 1748). Dia memberikan sumbangan 

pemikiran penting mengenai 

politik dan hukum melalui konsepnya tentang bentuk-bentuk negara dalam 

kerangka negara h ~ k u m . ~ ~  Montesquieu mengembangkan lebih jauh ajaran John 

Locke dengan menawarkan konsepsi monarki konstitusional, yaitu kekuasaan 

yang satu membatasi kekuasaan yang lain. Kekuasaan absolut dicegahnya dengan 

menawarkan konsep pemisahan kekuasaan, yang kemudian dikenal sebagai Trias 

Politica. 

Menurutnya, fungsi negara hukum harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan 

lembaga negara, yaitu : 

47 John Dunn, Loc-cif, hlm.55 
48 Budiono Kusumohamidjojo,Kefertiban yang Adi1:Problemafik . Filsaiat Hukum, 

Grasindo,Jakarta, 1999,hlm.56. 



1 .  Kekuasaan Legislatif, yang membentuk undang-undang; 

2. Kekuasaan Yudikatif, yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan, dan 

yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara para 

warga; 

3.  Kekuasaan Eksekutif, yang melaksanakan undang-undang, 

memaklumkan perang, mengadakan perdamaian dengan negara lain, 

menjaga tata tertib, menindak pemberontak, dan lain-lain. 

Kedudukan ketiga kekuasaan itu hendaklah seimbang, yang satu tidak 

lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini berbeda dengan John Locke yang lebih 

menempatkan legislatif lebih tinggi. 

Sumbangan penting pemikiran Montesquieu terhadap cita negara hukum 

ialah, pemikirannya tentang pemisahan kekuasaan negara atas 3 kekuasaan atau 

lembaga, dengan tujuan menjamin kebebasan warga dan mencegah adanya 

pemerintahan absolut. 

Montesquieu meninggal di Paris tanggal 10 Februari 1755. Ajaran 

Montesquieu telah dikenal luas, bahkan disinyalir pemikirannya turut 

mempengaruhi terjadinya revolusi di Amerika dan ~ e r a n c i s . ~ ~  

d. Jean Jacques Rousseau 
i 

Jean Jacques Rousseau lahir di Jenewa, Swiss, pada tanggal 28 Juni 

1712 sebagai putra seorang pe~nbuat jam. Meskipun para pembuat jam 

mempunyai kedudukan ekonomi yang lumayan baik, tetapi hidup Rousseau boleh 



dikata tidaklah tenteram." Kemungkinan besar karena akibat kematian ibunya 

ketika ia dilahirkan. 

Pemikir yang tak kalah besar dalam menyumbangkan ide tentang negara 

hukum ini, melahirkan karya monumental berjudul Du contract Socia1;ou 

Principes du Droit Politique (Tentang Kontrak Sosial, atau Prinsip Politik, 1762). 

Rousseau menjadi terkemuka karena konsepnya mengenai perjanjian masyarakat. 

Keadaan manusia yang terikat oleh perjanjian masyarakat itu digambarkannya 

dengan kalimat pembukaan dari Contract Social yang sangat ironis: "Manusia 

dilahirkan bebas, tetapi di mana-mana dia terbe~eng~u."~' Menurut Rousseau, 

manusia pada kodratnya adalah baik, peradabanlah yang merusak ~nanus i a .~~  
' I  

Dalam keadaan alami yang berlaku hukum alam, manusia bebas merdeka, 

namun keadaan alam itu penuh kekacauan sehingga manusia membentuk 

perjanjian masyarakat. Dalam perjanjian masyarakat, setiap rakyat selaku individu 

menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat secara keseluruhan. Berarti pengalihan 

kekuasaan dari rakyat (individulvolonte de tous) menjelma sebagai kehendak 

bersama (volonte general) yang memaklumkan cita-cita untuk mencapai apa yang 

terbaik untuk semuanya. Atas dasar itulah, pemegang kekuasaan tetap pada rakyat 

secara keseluruhan sehingga rakyatlah yang berkuasa dan berdaulat. 

Berdasarkan ha1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemauan kelompok itu 

dibentuk melalui kesepakatan orang banyak, samalah artinya dengan mengambil 

keputusan berdasarkan suara terbanyak, dan kesepakatan keseluruhan. Dengan 

Budiono Kusumohamidjojo,ibid, him. 57. 
" Budiono Kusumohamidjojo, Sinar Harapan, 5 Maret 1984. 
52 George Sabine, Op.cit, him. 485. 



demikian, baik pembentukan lembaga maupun operasionalnya ditentukan oleh 

hukum. Dus, pemerintahan yang ditentukan menurut kemauan hukum samalah 

artinya dengan pemerintahan berdasar atas hukum, lnilah sumbangan penting 

Rousseau. 

Rousseau meninggal dalam kesunyian pada tanggal 2 Juli 1778. 

Kendatipun ia meninggal sebelas tahun sebelum pecahnya revolusi Perancis tetapi 

diakui pemikirannya berpengaruh penting menyumbang pecahnya revolusi 

Perancis. 

Esensi Negara Hukum 

Menurut berbagai literatur yang adas' mengenai negara hukum, 

umumnya mengartikan tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas 

hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah 

(penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. 

Disebutkan secara umum, karena cukt~p  banyak rumusan yang diberikan terhadap 

pengertian negara hukum tetapi adalah sulit untuk mencari rumusan yang sama, 

baik itu karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun lrarena kondisi 

masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan. Ijua kutub yaitu 

negara-negara Eropa Kontinental dan negara-negara Anglo Saxon bahkan 

memberikan unsur-unsur yang agak berbeda mengenai negara hukum tersebut. 

53 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum,Erlangga,Jakarta, 1985, 
Azhary,Op-Cit, Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992., 
J.J.Von Schmid, Pemikiran tentang Negara dun Hukum, Pembangunan,Jakarta, 1954. 1954, 
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasar a!as Hukum,1986., Dahlan Thaib, Kedaulatan 
Rakya!, Negara Hukum dun Konstitusi, Liberty, 2000. 



Eropa Kontinental dan negara-negara di bawah pengaruhnya memberikan 4 unsur 

negara hukum yaitu: 

a. perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

b. pemisahanlpembagian kekuasaan, 

c. setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang telah ada, dan 

d. adanya peradilan administrasi yang berdiri ~ e n d i r i . ~ ~  

Negara-negara Anglo Saxon sendiri hanya memberikan 3 unsur di 

bawah the rule of law, yaitu : 

( I )  supremasi dari hukum dalam arti bahwa hukum mempunyai kekuasaan 

tertinggi dalam negara; 

(2) persamaan di depan hukum bagi semua warga negara; 

(3) jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. 

International Commision of Jurist (ICJ) sendiri dalam rumusannya 

mensyaratkan untuk dapat disebut sebagai negara hukum atau berada di bawah the 

rule of law, tetapi syarat tersebut sulit uiltuk dapat dipenuhi semua negara. Oleh 

karena itu, pada konggresnya di Athena tahun 1955 diberikan 10 syarat-syarat 

yaitu: ( I )  Keamanan pribadi harus dijamin.(2) Tidak ada hak-hak' fundamental 

dapat ditafsirkan seperti kemungkinan suatu daerah atau alat-alat pcrlengkapan 

negara untuk mengeluarkan maksud membatasi atau meniadakan hak-hak 

fundamental itu. (3) setiap orang harus dijamin kebebasan menyatakan pendapat 

54 Benny K .Harman, Konflgtrrasi Poli~ik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, 
Jakarta, Elsam,] 997. 



melalui semua media komunikasi, terutama pers. (4) Kehidupan pribadi seseorang 

tidak boleh dilanggar.(5) Kebebasan beragama.(6) Hak yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan.(7) Kebebasan berkumpul untuk berserikat.(S) Hak 

untuk memilih dan dipilih.(9) Hak untuk menentukan diri sendiri dalam berkarier, 

kawin, dan sebagainya. (10) Jaminan terhadap golongan minoritas. Ke sepuluh 

syarat tersebut agar suatu negara disebut berada dibawah the rule of law, maka 

dalam kongres tahun 1965 di Bangkok syarat-syarat tersebut dikurangi menjadi 6 

butir saja yaitu: (1) Adanya proteksi konstitusional. (2) Adanya pengadilan yang 

bebas dan tidak memihak. (3) Adanya pemilihan umum yang bebas. (4) Adanya 

kebebasan untuk menyatakan pendapat. (5) Adanya tugas oposisi dan, (6) Adanya 

pendidikan kewarganegaraan (civic education). Itupun sulit dilaksanakan semua 

negara, misalnya saja, mengenai syarat "kebebasan untbk berserikat 
.i 

(berorganisasi) dan beroposisi" jangankan untuk semua negara, bagi negara- 

negara dengan sistem pemerintahan presidensiil dan negara-negara dengan sistem 

parlementer kebebasan tersebut sudah berbeda sifatnya. 

Albert Venn  ice^,^^ salah seorang pemikir Inggris terkenal 

mengemukakan ada tiga unsur utama pemerintahan di bawah the rule of law yaitu: 

1. Supremacy of law. Maksudnya, bahwa yang memiliki 
kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara adalah hukum 
(adanya kedaulatan hukum). 

2.  Equality before the law. Artinya, setiap orang sama 
dihadapan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam 
kualifikasi pejabat negara. 

3. Constitution based on individual rights. Artinya, konst itusi 
itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan 

5 5 ~ . ~ . ~ i c e y ,  An In/roduc/ion 10 /he S/lrdy of /he Lms of the Cons/i/lr/ion, London: 
English Languange Book Society Macmillan, 197 1 .  



jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, 
maka hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus 
dilindungi. 

Inti pendapat Dicey ini, jelas ia mengisyaratkan pentingnya supremasi 

hukum atau kedaulatan hukum ditegakkan, untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan kekuasaan (abuse ofpower) baik oleh pribadi maupun kelompok. 

Sebagai negara yang lahir pada abad modern, lndonesia juga menyatakan 

diri sebagai negara hukum. Asas negara hukum yang dianut banyak dipengaruhi 

oleh paham Eropa Kontinental, dan ha1 itu memang sangat dimengerti mengingat 

Indonesia merupakan negara jajahan Belanda. Ketentuan bahwa Indonesia 

merupakan negara hukum menurut Dahlan Thaib, dapat dilihat mulai dari 

Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.'~ 

(I) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dalam 
alinea pertama kata "peri keadilan", dalam alinea kedua 
istilah "adil", serta dalam alinea keempat perkataan : 
"keadilan sosial" dan "kemanusiaan yang adil". Semua 
istilah ini mengindikasikan kepada pengertian negara 
hukum, karena bukankah salah satu tujuan negara hukum 
itu untuk mencapai keadilan. 

(2) Dalam Batang Tubuh UUD 1945 mengenai negara hukum 
ini dimuat sangat singkat yaitu: "lndonesia ialah negara 
yang berdasar atas hukum (rechfssfaaf), tidak berdasarkan 
kekuasaan belaka (rnachs.sfaaf)." Tetapi dari rumusan 
yang singkat ini telah tercermin bahwa negara Indonesia 
menganut prinsip-prinsip negara hukum yang umum 
berlaku seperti dikemukakan 

Sjahran Basah dengan menyatakan : 

"Arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya itu sendiri, 
yaitu paham kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang 

56 Dahlan Thaib, Op-cif, 2000: 25-26, Bintan R.Ssragih,Peranan DPR GR 1965-1971 
Dalam Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstifzrsional Berdasar UUD 1945, Disertasi, Unpad, 
Bandung, 199 1 .  



menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum 
atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum 
semata yang dalam ha1 ini bersumber pada Pancasila selaku 
sumber dari segala sumber hukum.. .. . .kemudian, ha1 di atas itu 
dikontradiksikan dan dipisahkan secara tegas antara negara 
hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan pada pihak lain 
yang dapat menjelma seperti dalam bentilk dilctator, atau 
bentuk lainnya selnacam itu, yang tidak dikehendaki apabila 
dilaksanakan di persada pertiwi ini." " 

Mencermati uraian ini, jelas, bahwa secara prinsip lndonesia suatu negara 

yang berdasar atas hukum dan untuk itu dapat dikemukaka~ dua pemikiran: 

Perrama, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia ialah hukum yang 

dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Jadi, suatu 

kedaulatan hukum sebagai penjelmaan lebi h lanjut dari paham kedaulatan rakyat 

(Vertrerungsorgan des Willens des Sraarsvolkes). Pemikiran Kedua, ialah bahwa 

sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara melnerlukan 

kekuasaan (power/machr), nalnun tidak ada suatu kekuasaan pun di lndonesia 

yang tidak berdasarkan atas huku~n.'~ Dalam konteks inilah selnesti~iya hukum di 

lndonesia itu bersifat supretne. Artinya, segala sesuatu lnengacu pada hukum. 

C. Teori Negara Kesatuan 

Kesatuan atau dalam bahasa lnggris inregrarion (integrasi) biasanya 

menunjuk pada upaya penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda- 

beda secara sosial, budaya, agama, maupun politik ke dalam satu kesatuan 

wilayah untuk membangun kesetiaan yang lebih besar dan bersifat nasional. 

57 Sjahran Basah, Per.lindlrngan Hrrkrrrii Terhadap Tindak ~ i d a i a  Adminis/~.asi 
Negara,Unpad, Bandung, 1986: 3 
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Dalam ha1 ini kesatuan (integrasi) dipandang sebagai usaha meniadakan 

kesetiaan-kesetiaan picik dan ikatan-ikatan sempit dalam rangka membangun 

kesetiaan dan ikatan yang lebih luas ke arah pembentukan komitmen identitas 

sosio-kultural dan politik yang bersifat nasional. Selain itu, istilah kesatuan sering 

juga dipergunakan untuk menunjuk pada upaya membangun suatu otoritas atau 

kewenangan nasional; penyatuan pemerintah dengan yang diperintah; konsensus 

tentang nilai-ni lai ko lekti f, dan soal kesadaran setiap anggota masyarakat untuk 

memperkokoh ikatan di antara mereka. 

Menurut James J. Coleman dan Carl ~ . ~ o s b e r ~ ' ~  ada &a dimensi 

utama konsep kesatuan (integrasi), yaitu kesatuan vertikal dan kesatuan 

horizontal. Kesatuan vertikal sering disebut sebagai integrasi politik yang 

mencakup masalah yang timbul dalam hubungan negara dengan masyarakat. 

Sedangkan kesatuan horizontal lebih bersifat kultural dan oleh karena itu 

mencakup persoalan ketegangan hubungan di antara berbagai kelompok kultural 

di dalam masyarakat itu ~endiri.~' 

Kendati demikian, Myron Weiner tidak sepenuhnya sependapat pada 

pembedaan secara tajam antara kesatuan vertikal di satu pihak dan kesatuan 

horizontal di lain pihak. la justru memandang penting semua aspek kesatuan yang 

mencakup 5 (lima) persoalan sekaligus, yaitu kesatuan bangsa, kesatuan wilayah, 

kesatuan elit massa, kesatuan nilai, dan perilaku kesatuan (integrative behavior). 

59 Nazaruddin Sjamsuddin, Negara dun Politik dalam Islam, 1996;3-25. 
60 Nazaruddin Sjamsuddin, ibid. 25. 



Kelima aspek kesatuan inilah yang disebut oleh weiner6' sebagai integrasi 

politik. Dengan pemahaman demikian, Weiner tampaknya memandang, bahwa 

kedaulatan politik tak akan pernah dapat dicapai apabila salah satw dari kelima 

aspek integrasi tersebut diabaikan, untuk kemudian diikat dengan norma hukum 

yang diakui oleh internasional sebagai negara yang berdaulat penuh.62 

Setnentara itu, dalatn pandangan Howard ~ r i ~ ~ i n s , ' ~  terdapat sekurang- 

kurangnya lima faktor yang menentukan berhasilnya kesatuan 'bangsa. Faktor- 

faktor itu adalah ( I )  upaya penciptaan musuh bersama dari luar; (2) gaya politik 

para petnimpin yang memperkecil perbedaan, dan pe~nberian penghargaan serta 

rasa hortnat terhadap semua suku bangsa yang berbeda-beda; (3) lembaga- 

lembaga politik, partai politik, dan birokrasi nasional, termasuk militer yang 

aspiratif, luwes dan akomodatif terhadap perbedaan dan keanekaragaman daerah; 

(4) ideologi nasional yang menentukan tujuan dan cara-cara pencapaiannya; dan 

(5) pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada perluasan kesempatan bagi 

semua orang secara adil 64. 

Dalam konteks Indonesia, kesatuan politik itu lazim disebut sebagai 

integrasi (kesatuan) nasional, yang cakupan dimensinya bukan saja integrasi 

bangsa dan integrasi wilayah (territorial), melainkan juga integrasi penguasa (elit) 

dengan rakyat yang dikuasai (massa). Dengan menggunakan perspektif Coleman 

6' Jason L Fingkle dan Richard W Gnble, Polilical Developn~ent and Social 
Change, Wiley and Sons, Inc, 197 1. 

" Akira Nagazumi, Indonesia Dalan~ Kajian. sarjana Jepang, Yayasan Obor,Jakarta, 
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dan Rosberg, William Liddle melihat persoalan integrasi nasional di Indonesia 

berkaitan dengan dua masalah utama yang berpeluang menjadi potensi 

disintegrasi, yaitu, pertama, adanya pernbelahan horizontal yang berakar dari 

perbedaan suku, ras, agama, dan geograti. Kedua, pembelahan yang bersifat 

vertikal oleh sebab perbedaan latar belakang pandangan antara elit yang 

berorientasi perkotaan dan massa yang masih berorientasi pedesaan serta 

tradisiona~.~' 

Dalam kaitan itulah, perspektif sejarah dan hukum menjadi solusi terbaik. 

Dengan kata lain, setiap komponen bangsa harus mengingat aspek perjuangan 

bangsa sekaligus proses terbentuknya konstitusi. Dalam perspektif konstitusi, 

yang harus ditekankan dan dipahami yaitu, bahwa, konstitusi adalah konsensus 

bersama dan hierarki tertinggi dari hukum negara (negara hukum). Untuk 

Indonesia tahapan hukum itu dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan yang 

kemudian disusu! dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam 

UUD 1945 itulah segala perbedaan tadi dirangkum, disepakati menjadi sebuah 

komitmen nasional dan tatanan bernegara, berbangsa ingin diwujudkan. 

Merujuk kembali konstitusi terutama Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 

menyebutkan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. 

Wilayah negara dibagi menjadi wilayah-wilayah kecil, sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 18 ayat (1 ) 1945 pasca amandemen. 

"Negara Kesatuan Republik Indonesia di-bagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan 

65 R. William Liddle, Partisipasi dun Partai Po1itik:Indonesia pada Awal Orde Baru, 
Gratiti, Jakarta, 1992. 



Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan Kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- 
undang." 

Jika dikaitkan antara bunyi Pasal 1 ayat (1) dengan Pasal 18 UUD 1945 

pasca amandemen dapat disimpulkan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah 

Negara Kesatuan yang menganut sistem desentralisasi. Dengan demikian, daerah- 

daerah tersebut masing-masing bukan merupakan suatu negara dalam negara 

seperti layaknya negara bagian (federasi), melainkan bagian dari Negara Kesatuan 

Republ ik Indonesia (NKRI). 

Pada perkembangannya, adalah konstitusi pula yang mampu menjadi 

rujukan utama dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa 

dan negara. Tentu saja, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana 

mengimplementasikan pasal-pasal konstitusi itu dalam berbagai proses 

ketatanegaraan, sehingga dapat menimbulkan partisipasi masyarakat secara luas. 

Lebih dari itu, distribusi kekuasaan dan kekayaan secara adil serta proporsional 

bagi daerah-daerah merupakan jawaban "jitu" pula didalam mempertahankan 

integrasi. Dengan kata lain, kehadiran undang-undang tentang Otonomi Daerah 

seperti juga telah tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi politik 

dan ekonomi merupakan jalan keluar yang penting untuk mempertahankan 

keutuhan negara bangsa Indonesia yang amat beragam secara sosial, ,kultural, 

agama, dan politik. Yang menjadi persoalan tinggal bagaimana implmentasi itu 
i 

dapat berjalan sesuai dengan norma hukum sekaligus sejalan dengan aspirasi 

masyarakat. 



D. Teori Pengawasan 

Dalam Pembukaan UUD 1945 dikatakan Indonesia adalah negara hukum. 

Oleh karena itu, kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau 

suatu badan, harus berdasar atas undang-undang atau peraturan perundangan yang 

berlaku. Segala kekuasaan dan wewenang harus dijalankan dengan jelas, yaitu 

mencakup adanya tujuan, mengapa dan untuk apa organisasi, badan, lembaga itu 

dibentuk, tugas pokok apa yang akan diberikanldibebankan kepada 'organisasi itu, 

fungsinya dan bagaimana pembidangan ruang lingkup serta diselesaikan untuk 

melaksanakan tugas pokok itu serta kegiatan-kegiatan lainnya sebagai akibat dari 

pembidangan tersebut. 

Setiap badan dan lembaga negara khususnya Iembaga eksekutif 

(pemerintah) dari bawah sampai ke atas, Pusat dan Daerah haruslah jelas. Menurut 

~ u s a n e f 6 ~  kejelasan pengaturan tersebut menyangkut: 

"sasarannya, tertib .susunannya (hierarkinya), hubungan kerja 
antara satu dengan yang lainnya, koordinasi dan komunikasi ke . 

atas, ke samping, ke bawah dan ketentuan-ketentuan dan tata 
cara menyelenggarakannya atau secara singkat ditentukan 'rule 
of the games'nya." 

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan pengawasan keteraturan 

ketatalaksanaan administrasi harus tercipta pada Pemerintahan Daerah. 

Pengawasan adalah suatu keharusan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dalam 

ha1 penggunaan anggaran. 

66 Musanef, Sislem Pemerinlahan di Indonesia, Gunung Agung,Jakarta, 1985,hlm.: 175. 



Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa 1ndonesia6' adalah suatu 

"bentuk pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya." 

Sedangkan menurut J. ~ a n u l a n ~ ~ ~  diartikan sebagai "suatu proses menetapkan 

pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilai dan mengoreksinya bila perlu 

dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula." 

Ahli lain, S P  Siagian dan Bohari mengartikan pengawasan: 

"Suatu upaya agar apa yang direncanakan sebelumnya 
diwujudkan dalam suatu yang telah ditentukan dan untuk 
mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan 
dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan- 
pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk 
memperbaikinya demi tercapainya wujud semula." 

Menurut Muchsan,6' istilah pengawasan itu sendiri memang lebih dikenal 

dalam wacana ilmu manajemen, karena terkait dengan pengelolaan dibanding 

ilmu hukum. Seperti dikutip Muchsan, George ~ . ~ e r r y ' '  mengatakan: "Control 

is determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if 

needed to insure result in keeping with the plan." Dari pengertian ini tampak 

bahwa pengawasan lebih dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi 

terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar ha1 tersebut sesuai dengan 

perencanaan. Terkait dengan ha1 tersebut, tindakan pengawasan dilakukan tidak di 

saat proses kegiatan sedang berjalan, melainkan justru di akhir sebuah kegiatan. 

Pengertian lain lagi diberikan oleh Henry Fayol :" 

67 W.J.S.Poerwadarrninta, Kanirrs Besar Bahasa bdonesia, Balai Pustaka, 1976,hlrn. 104. 
68 J.Manulang, Dasar-dasar. Manajemen,G~*arnedia,Jakarta, 1984,hlrn.26. 
69 Muchsan, System Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerinlah dun Peradilan 

Tala Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta,Liberty, 2000:36-38. 
70 Muchsan, ibid. 
7'  Muchsan, ibid hlm.38. 



"Control consist in veivying wether everything accur in 
comfortmi@ with the plan adopted, the instruction issued and 
principles established. It has for object to point out weaknesses 
and errors in order to rectivy then andprevent recurrence. " 

Atas beberapa pendapat di atas dapat disimpul kan bahwa wujud 

pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de 

facto, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah sebatas mencocokkan 

(mensinkronkan) apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan sebelumnya (dalam ha1 ini perencanaan/planning). 

Dengan demikian dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung kegiatan yang 

bersifat korektif ataupun pengarahan. Itulah sebabnya !Sujamto7* membedakan 

pengertian antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian lebih luas lingkup 

pengertiannya daripada pengawasan, sebab dalam pengendalian ini di samping 

kegiatan pengawasan juga meliputi tindakan korektif dan pengarahan. 

Atas uraian di atas, tampaklah pengertian pengawasan belum dalam 

pengertian koridor hukum seperti yang diharapkan. Pengertian yang ada barulah 

dalam perspektif manajemen yang pasif. Padahal dalam konteks politik hukum 

saat ini, pemahaman pengawasan itu senantiasa harus dilekatkan dengan norma 

hukum yang memerintahkan fungsi kelembagaan. Perintah fungsi pengawasan itu 

mengandung konsekuensi "norma hukum" yang bukan sekadar mencocokkan 

program, tetapi jika terbukti program tersebut menyimpang akan terkena sanksi 

hukum. 

'' Sujamto, Aspek-aspek Pengmvasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1989. 



Atas uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa, tindakan 

pengawasan memerlukan beberapa unsur sebagai berikut : 

a. Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang dimiliki oleh aparat 

pengawas; 

b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap 

pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi; 

c. Tindakan pengawas dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan 

yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan 

tersebuit; 

d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir 

terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokkan hasil yang 

dicapai dengan rencana sebagai indikator. 

e. Yang tak kalah pentingnya tindakan pengawasan adalah perintah 

undang-undang dan peraturan lain yang berlaku dengan muatan untuk 

penghematan, daya guna, hasil guna program dan tidak disimpangi. 
' . 

Di Indonesia pelaksanaan pengawasan terutama terkait dengan rtnggaran 

negara memiliki institusi dan aparat pengawasan seperti yang tertuang dalam 

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Kedudukan Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai usaha peningkatan fungsi 

pengawasan, di samping institusi lain seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), 

Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Namun, setelah reformasi dan lahir UU Nomor 22 Tahun 1999. maka nama 



Inspektorat diganti dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebagaimana 

disebut dalam Pasal 65 dan 68 UU Nomor 22 Tahun 1999. 

Ditinjau dari ruang lingkupnya, pengawasan terdiri dari intern dan ekstern. 

Pengawasan intern dilakukan oleh pejabat terhadap lingkungan kerjanya sendiri 

terutama yang hierarkinya terkait langsung. Pengawasan ini dikenal dengan 

pengawasan dala~n organisasi sendiri (intern control). Pengawasan dalam bentuk 

ini dapat diaplikasikan secara luas tidak hanya dalam kaitan kedinasan secara 

langsung dari segi organisasi atau suatu instansi, melainkan juga dalam arti 

sebagai pengawasan umum tingkat eksekutif. 

Pengawasan intern dibedakan antara : 

1. Pengawasan intern dalam arti sempit; 

2. Pengawasan intern dalam arti luas. 

Pengawasan intern dalam arti sempit yaitu pengawasan yang dilakukan 

oleh pengawas yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung 

dalam pimpinan seorang MenteriIKetua Lembaga ~ e ~ a r a ~ '  

Sementara pengawasan intern dalam arti luas pada hakikatnya sama 

dengan pengawasan dalam arti sempit. Letak perbedaannya hanya pada adanya 

korelasi langsung antara pengawas dengan pejabat yang diawasi. Artinya, 

pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernai~ng dalam satu 

DepartemenILembaga Negara, tetapi masih dalam suatu kelompok eksekutif. 

73 Bohari, Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan R1,1992, hlm.30. 



Adapun aparat yang melakukan pengawasan intern dalam arti luas seperti Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Pengawas ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit 

pengawasan yang berada di luar organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai 

hubungan kedinasan. Pengawasan ekstern ini menurut UUD 1945 adalah Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika merujuk kepada konsep negara demokrasi 

konsep pengawasan sebetulnya terbagi menjadi tiga yaitu pengawasan (a) yuridis; 

(b) politis; (c) sosial. Pengawasan yuridis dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan 
1 '  

dan Pengadilan. Pengawasan politis dilakukan oleh Badan Legislatif (DPRID) dan 

Partai Politik. Dalam konteks pengawasan politik di Indoneisa, inemang sangat 

ditentukan oleh DPRD. Namun sejauh ini optimalisasi pengawasan politik 

memang masih lemah, ha1 in i  tidak lepas dari kemampuan sumber daya para 

anggota DPRD itu sendiri yang secara kualitas tidak berimbang dengan sumber 

daya yang ada pada pemerintah (eksekutif) yang memiliki latar belakang 

pendidikan lebih baik serta telah berpengaiaman dalam ha1 pelaksanaan program 

pembangunan. Sedangkan pengawasan sosial dilakukan oleh Pers, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), serta Organisasi Massa (Ormas). Kesemua lembaga 

pengawas ini  tentu berangkat dari landasan yang sama, yaitu hukum. 

Sesungguhnya jika kita belajar dari beberapa negara dengan sistem demokrasi, 

pengawasan di luar yuridis sudah cukup untuk dapat mengontrol peluang 

terjadinya KKN, apalagi fungsi pengawasan yang diperankan oleh lembaga 

legislatif (DPRID) dapat berjalan secara optimal, sehingga bisa membuat 

pemerintah berhati-hati jika ingin melakukan pelanggaran hukum. 



Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan 

pengawas yang tertinggi dalam ha1 keuangan negara, sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 23 E,F,G UUD 1945 pasca amandemen. Kedudukan Badan 

Pemeriksa Keuangan diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 5 Tahun 1973 yang 

menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, memeriksa tanggung jawab 

Pemerintah tentang keuangan negara yang pelaksanaan tugasnya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. 

Yang dimaksud dengan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pemerintah 

mengenai keuangan negara, tercakup di dalamnya : 

a. Pemeriksaan tanggung jawab realisasi Anggaran- Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Perhitungan 

Anggaran. Perhitungan Anggaran ini diajukan oleh Pemerintah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai realisasi 

pertanggungjawaban keuangan pe~nerintah sebelum disahkan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

b. Pemeriksa Keuangan. Kalau BPK menolak perhitungan anggaran 

yang dibuat pemerintah, maka pemerintah harus mengubah 

pertanggung-jawaban tersebut. 

c. Pemeriksaan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang tercermin dalam pemeriksaan Bendaharawan 

Proyek serta subsidilbantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah. 



d. Pemeriksaan terhadap Surat pertanggungjawaban (SPJ), 

Bendaharawan Rutin, di mana SPJ tersebut harus diperiksa terlebih 

dahulu oleh Ordonatur dan Otorisasi. 

e. Pemeriksaan terhadap pengelolaan seluruh kekayaan negara, 

Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Umum (Perum). 

f. Pemeriksaan terhadap barang-barang milik negara baik yang berada 

dalam gudang maupun yang berada di tempat-tempat penyimpanan 

lainnya. 

Tujuan Pengawasan 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pengawasan adalah suatu kegiatan 

memeriksa atau mengontrol suatu organisasi dengan tujuan agar organisasi 

tersebut melaksanakan tugas serta fungsinya dan dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Tindak lanjut dari pengawasan adalah melakukan pemeriksaan yaitu 

kegiatan untuk memeriksa apakah hasil pelaksanaan yang sebenarnya telah sesuai 

dengan yang seharusnya dan untuk ~nengidentifikasi penyimpangan atau 

hambatan yang ditemukan. Dengan demikian, maka tujuan pengawasan antara 

lain untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa 

yang scliarusnya tcrjadi, dengan maksud i~ntiik cepat ~nelaporkan penyi~npangan 

atau hambatan kepada pimpinan/penanggungjawab fungsi kegiatan yang 

bersangkutan agar timbul tindakan korektif yang perlu dan sanksi (punishment). 



Dalam pedoman tentang penyebarluasan pengertian dan pengawasan yang 

dikeluarkan oleh Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia disebutkan : 

Pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa 

yang salah, tetapi tujuan pengawasan untuk memahami apa yang salah demi 

perbaikan pada masa yang akan datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam 

rangka pelaksanaan dari suatu rencana hingga dapat diharapkan suatu hasil yang 

maksimal. 

Tujuan pengawasan keuangan adalah agar pelaksanaan penggunaan 

keuangan negara maupun keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dan pelaksanaan diperlukan pengawasan dari lembaga-lembaga yang benvenang. 

Menurut M.N. Azmy ~ k h i r , ' ~  supaya pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan 

sebagai suatu alat (instrumen) yang efektif, maka harus memperhatikan kriteria- 

kriteria, yaitu : 

a. Apa yang diawasi (objek yang perlu diawasi); 

b. Mengapa perlu diadakan pengawasan; 

c. Di mana dan bilamana diadakan pengawasan dan oleh siapa 

pengawasan tersebut harus dilakukan; 

d. Bagaimana pengawasan tersebut di lakukan; 

e. Pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel, terus 

menerus, dan pragmatis. 

74 M.N.Azmy Akhir, Masalah Pengzrrusan ~ e z i a h ~ a n  Negara, Szratzr Tinjazian Yzrridis, 

Dinna, 1986, Jakarta, hlm.7 1. 



Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada hakikatnya untuk 

menciptakan bentuk keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah. Mekanisme checks and ba1ance.r tersebut sangat penting artinya 

mengingat luasnya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

sebagailnana diatur dalam Pasal 7 U U  Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan dalam 

seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, 

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta urusan dalam bidang 

agama. 

Luasnya kewenangan daerah tersebut diimbangi dengan luasnya hak-hak 

DPRD yang diarahkan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

serta melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 16 

ayat (2) U U  Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. DPRD sebagai 

badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah 

Daerah sebagai badan eksekutif daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintah 

Daerah dengan maksud untuk lebih me~nberdayakan DPRD dan meningkatkan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat, atau dengan kalimat lain 

tujuannya untuk menciptakan keseimbangan antara DPRD dan pe~nerintah Daerah 

dalaln lnenjalankan fungsinya ~nasing-masing. 

E. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

1. Kepentingan Umum 

Dalaln hukum positif yang berlaku di Indonesia beluln ada rutnusan baku 

tentang pengertian kepentingan umum, kecuali beberapa contoh objek yang 



termasuk pemanfaatannya untuk kepentingan u m ~ m . ' ~  Dari berbagai contoh yang 

ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan umum adalah lawan dari 

kepentingan individu, artinya adalah kepentingan yang menyangkut kepentingan 

orang banyak 

Jika diamati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tidak tampak adanya 

kesamaan kesempatan untuk menikmati "kepentingan umum" itu. Demikian juga 

tidak tampak adanya jaminan keuntungan atau persamaan antara yang berhak 

dengan yang berkepentingan terhadap objek yang akan digunakan untuk 

kepentingan umum. Pada tatanan inilah, terbuka kemungkinan tindakan tidak adil 

atau tidak transparan dari yang berkepentingan terhadap yang berhak. Akibat dari 

kemungkinan tersebut akan bertentangan dengan hakikat kepentingan umum 

dalam wujud terciptanya "diskriminasi" terhadap unsur-unsur kepentingan umum 

itu sendiri. 

Pengertian kepentingan umuin ,sangat luas dan abstrak. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, kata kepentingan umum seringkali disimpangkan 

menjadi sangat sempit yaitu untuk kepentingan penguasa. Oleh karena itu, sering 

digunakan sebagai alasan untuk mengambil alih hak seseorang .,.fsecara 
i I 

paksafintimidasi) dan penguasaan selanjutnya terserah pemerintah mau diapakan. 

Objek pembebasan atau pengambilalihan hak seseorang dengan dalih 

kepentingan umum pada umumnya terkait dengan masalah tanah, di samping 

'' Contoh obyek kepentingan umum sesuai dengan pemanfaatannya dapat dilihat pada 
lnpres Nomor 9 Tahun 1973, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 dan Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1993. 



benda-benda lain. Rumusan kepentingan umum dalam kaitan pembebasan hak 

atas tanah merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 sebagai 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 196 1 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 1973. Menurut Pasal 1 lampiran Inpres Nomor 9 Tahun 1973, 

bahwa sesuatu kegiatan dalam rangka pembangunan mempunyai sifat 

kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut: 

a. Kepentingan bangsa dan negara danlatau; 

b. Kepentingan masyarakat luas, danlatau; 

c. Kepentingan rakyat banyaklbersama dan latau; 

d. Kepentingan pembangunan. 

Pada Inpres tersebut bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang bersifat 

kepentingan umum meliputi; pertanian, pekerjaan umum, perlengkapan umum, 

jasa umum, keagamaan, ilmu pengetahuan dan seni budaya, kesehatan, olah raga, 

keselamatan umum terhadap bencana, kesejahtcraan sosial, kuburan, pariwisata 

dan rekreasi, serta usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan 

I 
umum. 

Ketentuan sebagaimana hukum positif tersebut tidak memberikan 

batasan-batasan dalam bentuk defenisi sebagai rumusan norma otentik tentang apa 

yang dimaksudkan dengan kepentingan umum. Rumusan yang ada hanyalah 

memberikan batasan-batasan objek sasaran pembangunan yang diartikan sebagai 

pembangunan untuk kepentingan umum. Padahal norma abstrak yang dijadikan 

asas harus dihindari dalam pembuatan ketentuan perundang-undangan. 



Di negeri Belanda kepentingan diartikan "belang" dan dibagi dalam ber- 

bagai macam kepentingan yakni pertama; algemene belang. Artinya, kepentingan 

yang berkaitan dengan kepentingan secara sama untuk semua orang, dari berbagai 

kelompok atau golongan secara sama. Kedua; publiek beiang. Artinya, 

kepentingan yang menyangkut semua orang secara bersama-sama. 

Ketiga; staats belang, kepentingan yang berkaitan dengan identitas negara. 

Dalam makna bahwa identitas negara akan berubah jika ha1 tersebut tidak 

dilakukan, yang disebut dengan kepentingan pelaksanaan pemerintahan. Keempat; 

open baar belang. Artinya, kepentingan yang bermakna kepentingan umum yang 

dapat dilihat, ditonton atau dinikmati oleh semua orang. Kelima; volks belang 

(kepentingan rakyat), artinya betul-betul menyangkut rakyat secara menyeluruh 

tanpa ada kelompok atau golongan tertentu yang lebih diuntungkan. 

Pembedaan antara kepentingan untuk beberapa kelompok, kepentingan 

untuk semua orang, kepentingan negara, kepentingan pemerintahan serta 

kepentingan sosial adalah menjamin kepastian hukum dan penegakan keadilan. 

Oleh karena itu, maka golongan kepentingan umum sebagaimana disebutkan ter- 

akhir, masing-masing menentukan kewenangan pemerintah untuk menentukan 

bobot hak dan kewajiban sang pemegang hak untuk dapat mengalihkan haknya. 

Demikian pula tentang hak dan kewajiban yang berkepentingan atas hak tersebut. 

Pembedaan kelima macam kepentingan tersebut di atas mengingatkan, 

bahwa makin luas jangkauan kepentingan suatu objek, makin tinggi hak yang 

berkepentingan dan inakin kurang hak yang berhak atas objek tersebut. Demikian 

pula sebaliknya, makin terbatas peruntukan objek yang didalilkan kepentingan 
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umum, makin kurang haknya bagi yang berkepentingan dan makin tinggi hak 

yang berhak atas objek tersebut. 

Hukum positif di Indonesia tidak membedakan secara jelas kepentingan 

umum antara kepentingan pemerintah, kepentingan rakyat, kepentingan negara. 

Dalam banyak kasus kepentingan itu sangat abstrak, dengan hanya menyebut 

objek peruntukannya saja. 

Akibatnya, dalam implementasi sering terlupakan, bahwa individu adalah 

unsur masyarakat, komponen dari negara, bagian tak terpisahkan dari pemerintah, 

unsur dari masyarakat, hingga kepentingannya kadang-kadang dirugikah' atau 

hanya dilihat dari segi ekonomi finansial belaka. Hal tersebut merupakan 

pengingkaran dari fungsi-fungsi pemerintah. 

Atas dasar itulah, maka kepentingan umum harus dirumuskan secara tegas 

dan dipilah-pilah sesuai sifatnya. Dari ketentuan perundang-undangan tersebut di 

atas, mengandung makna, bahwa pejabat pemerintah dapat mengambil suatu 

objek untuk keputusan berdasarkan kewenangannya secara wajar. 

Dalam doktrin hukum administrasi, kewenangan seperti tersebut di atas 

dikenal dengan istilah Freies Ermessen. Namun, penggunaan Freies Ermessen 

harus senantiasa berada dalam bingkai yuridis. Tidak boleh diartikan berlebih- 

lebihan tanpa dasar, melainkan perlu pertimbangan yang objektif atas dasar asas- 

asas umum pemerintahan yang layak. Wewenang tersebut oleh Wolt lebih tepat 

disebut wewenang bertindak berdasarkan kebijak~anaan.'~ Syaratnya, hams 

76 Hans J.Wolf, Vcrwaltungsrecht 1, CH Bacck'Scha Verlagsbuch Handeling, Muchen 
end Berlin, hal. 165, ha]. 188, Bandingkan pula dengan As de'smith "A Discretionary Power.." 
Constitutional and Administrative Law, 1971, hal. 53. Lihat juga dalam Syafrudin, Ateng, 1994, 



berpegang dan menghormati asas-asas umum pemerintahan yang layak yang 

berkembang sesuai dengan dinamika tata nilai yang berlaku. 

2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak 

Asas umum pemerintahan yang layak, sesungguhnya adalah rambu-rambu 

bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu 

tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum 

yang sesungguhnya. ~ t t a m i r n i ~ ~  mengingatkan pentingnya penggunaan asas-asas 

umum pemerintahan yang layak, karena dewasa ini makin banyak ketentuan 

perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah cenderung keluar dari aturan 

dasarnya. Prinsip kebebasan yang diberikan kepada administrasi negara muncul 

bersamaan dengan ide negara kesejahteraan modern di akhir Abab XIV. Pada tipe 

negara kesejahteraan modem, pemerintah (bestuur) diberi kewajiban untuk turut 

serta aktif dalam pergaulan sosial demi kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, 

administrasi negara memerlukan ruang gerak yang lebih bebas agar dapat 

bertindak cepat, tepat, dan berfaedah atas inisiatif sendiri terhadap sesuatu yang 

peraturannya belum dibuat oleh pembuat undang-undang atau telah dibuat tetapi 

tidak konkret. 

Prinsip tersebut menjadi titik awal munculnya tindakan administrasi yang 

cenderung keluar dari hakikat keberadaannya sebagai pelayan masyarakat. ~ g d a  

Asas Pemerintahan ...., Op. Cit., hal. 27, Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan 
Yang Layak Menujtr Pemerinfahan Yang Bersih, UII Press,.2005. 

7 7 ~ t t a m i m i ,  A.H. S. 1 990, Peranan Keplifusan Presiden Repzrblik lndonesia dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suafzi Sttidi Analisis Mengenai Kepulrrsan Presiden yang 
Berfungsi Pengaturan dalam Ktrrun Wakfti Pelifa I - Pelita IV (diserfasi) Fakulfas. Pascasaijana 
Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 9. 



negara kesejahteraan modern, di satu pihak, administrasi dituntut peran sertanya 

dalam segala aspek kehidupan sosial masyarakat demi tenvujudnya kesejahteraan 

masyarakat. Di lain pihak, sebagai negara hukum harus memperhatikan ketentuan 

norma yang berlaku. Oleh karena itu administrasi selalu diperhadapkan antara 

Rechtmatige he ids dengan Doelmatigeheids. 

Pada negara hukum, tindakan pemerintahan lebih condong 

mempertimbangkan Doelmatigeheids, oleh sebab itu, di sini kesewenang- 

wenangan cenderung menonjol. Di lain pihak, apabila dalam tindakan-tindakan 

administrasi berpegang secara kaku pada persoalan Rechmatigeheids tanpa 

mempertimbangkan prinsip Doelmatigeheids, maka cenderung lalai mewujudkan 

fungsi negara kesejahteraan. Di sinilah diperlukan kecerdasan para penyelenggara 

negara menerapkarl asas-asas umum pemerintahan yang layak. 

Disadari bahwa kebebasan tanpa batas akan menciptakan jarak gntara 

suatu cita-cita (das sollen) dengan kenyataan (das sein), untuk itu, maka 

kebebasan yang diberikan kepada aparat penyelenggara negara (administrasi), 

baik dalam membuat maupun dalam melaksanakan ketentuan perundang- 

undangan, harus tetap dipandu oleh suatu asas hukum agar tindakan-tindakannya 

tetap dalam bingkai hukum. 

78 
Lebih lanjut Attamimi menyatakan, bahwa dalam bidang hukum 

administrasi dikembangkan asas-asas hukum umum bagi penyelenggara 

pemerintahan yang layak untuk mencari cara yang sesuai hukum (rechmatigeheids 

'' Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden ... Op. Cit. lial. 199. 



controll) terhadap tindakan pemerintahan. Asas-asas tersebut akan bertambah 

penting apabila dalam memenuhi tuntutan terselenggaranya kesejahteraan rakyat. 

Untuk itu diperlukan banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan 

keleluasaan (kebebasan) yang besar kepada aparat pemerintahan. 

Pembentukan ketentuan perundang-undangan termasuk bagian dari penye- 

lenggaraan pemerintahan, maka dapat dimengerti jika asas umum pemerintahan 

yang layak termasuk asas umum pemerintahan yang harus diperhatikan dalam 

meletakkan hukum peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, asas 

pembuatan ketentuan perundang-undangan seperti diingatkan Burkhardt Kremes 

harus meliputi empat ha1 yaitu : 

1) Isi peraturan (Inhalt der regelung); 

2) Bentuk dan susunan peraturan (Form der regelung); 

3) Metode pembentukan peraturan (Methode der ausorbe!tung der 

regelung); 

4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (Verforen der 

Ausarbeitung der regelung). 

Kebebasan diberikan kepada aparatur administrasi negara dalam 

melaksanakan tugas kesejahteraan umum. Bentuknya adalah kebebasan untuk 

mengambil tindakan yang tepat, cepat, serta berfaedah dalam keadaan mendesak 

terhadap sesuatu yang belum diatur oleh hukum, namun tindakan tersebut harus 

dalam bingkai hukum. Kebebasan yang demikian dalam ilmu hukum di Perancjs 

disebut Pouvoir Discretionare. Di Belanda disebut Freies Ermessen, Logemann 

menyebut Vrije Inisitiafief: Donner menyebut Vrije Heid van Het Bestuur. Di 



kalangan ahli hukum di Indonesia lebih populer dengan istilah Freies Ermessen. 

Sedangkan di kalangan birokrat di Indonesia lebih dikenal sebagai kebijaksanaan. 

Istilah Detournement de Pouvoir diartikan sebagai penggunaan wewenang 

pemerintah daIam menyelenggarakan kepentingan umum yang lain dari 

kepentingan umum yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya. Doktrin 

tersebut semula diakui dalam hukum administrasi, termasuk di Indonesia. Namun 

dalam perkembangannya, ternyata hukum positif di Indonesia telah menetapkan 

bahwa Detournement de Pouvoir adalah perbuatan pemerintah (bestuur) yang 

melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad). 

Hal itu, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akibatnya, Detournement de Pouvoir yang 

secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

administrasi, akhirnya menjadi alasan untuk digugat di hadapan Pengadilan Tata 

Usaha Negara. 

Fungsi Freies Ermessen adalah agar administrasi negara sebagai aparat 

penyelenggara negara dapat menilai dan. menentukan apa yang inkonkreto, yang 

pada nyatanya harus terjadi, sesuai dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, 

kebebasan yang dimaksud adalah bebas menentukan apa yang harus dilakukan, 

dengan ukuran apa wewenang itu digunakan, kapan tindakan itu dilakukan, dan 

bagaimana caranya wewenang itu digunakan. Jadi, hakikatnya adalah kebebasan 

untuk bertindak demi kepentingan yang lebih besar tetapi tetap dalam bingkai 

hukum. 



Menentukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana caranya, di sinilah 

diperlukan adanya asas umum pemerintahan yang layak, yang oleh Wiarda dalam 

pra-sarannya berjudul Verenijin voor Administratief Recht dihadapan persatuan 

Tata Usaha Negara Belanda Tahun 1952, menyebut lima asas : 79 

1. Asas permainan yang jujur. Dengan asas ini dimaksudkan bahwa 

pelaksanaan (penyelenggaraan) fungsi pengambilan keputusan 

Administrasi dituntut agar berlaku jujur (fair play) .melaksanakan 

(memberikan) penilaian yang objektif, tidak untuk golongan tertentu. 

2. Asas ketelitian, yakni bahwa dalam penyelenggaraan tugas atau dalam 

pengambilan keputusan, tidak dilakukan secara serampangan tetapi 

didasari pertimbangan yang matang berdasarkan data yang diperoleh 

secara cermat dan teliti. 

3. Asas ketepatan dalam tujuan. Asas tersebut dimaksudkan agar yang 

dicanangkan pada asas pertama dan kedua, yaitu administrasi dituntut 

agar berlaku jujur, memberikan penilaiannya yang objektif dan tidak 

dilakukan secara serampangan tidak berarti kebebasan sepenuhnya. 

Akan tetapi, juga perlu mempersiapkan antisipasi, cara bagaimana 

tujuan akan dicapai dan bagaimana kemungkinan akibat lain mungkin 

akan timbul. Dengan demikian, maka administrasi (bestuur) harus 

'' Willy Voll, satu dua catatan mengenai beberapa problema Freies Ermessen di, 
Indonesia dewasa ini, pekan ilmiah dalam rangka Harla ke XXI Fakultas Hukum dan pengetahuan 
masyarakat Universitas Hasanuddin, 1972, hal. 29, juga dimuat pidato pengukuhan Guru Besar 
Ateng Syafruddin, Asas-asas umum pemerintahan yang layak bagi pengabdian kepala daerah pada 
Fakultas Hukum Universitas Katolik, Mei, 1991, selanjutnya dimuat juga pada Lembaga 
Penelitian dan Pengembangan klukum Administrasi Negara 1994, hal. 106 



bertindak secara kasuistis, walaupun tetap dijaga keterpaduan atau 

konsistensinya dengan keputusan yang telah diambil dan demikian 

pula dengan peraturan dasarnya. 

4. Asas keseimbangan hukum, ha! ini dimaksudkan agar segala tindakan 

administrasi selalu tenvujud keseimbangan antara tujuan semula 

dengan tujuan umum lainnya. Keseimbangan antara tujuan umum lain 

dengan tujuan yang dimaksud peraturan dasarnya. 

5. Asas kepastian hukum, sebagaimana dimaklumi bahwa pada suatu 

negara hukum asas legalitas tidak boleh ditinggalkan, meskipun ha1 ini 

berlainan secara faktual dengan apa yang telah ada, namun tidak boleh 

bertentangan. 

Wiarda selanjutnya mengemukakan, bahwa kelima asas tersebut harus 

dipatuhi mulai dari persiapan, ketika pemberian bentuk dan pelaksanaan, maupun 

dalam isi dari tindakan administratif. Dengan asas-asas tersebut harus pula 

menjadi perhatian bagi penyelenggara negara dalam membuat ketentuan 

perundang-undangan. Agar substansi ketentuan perundang-undangan yang 

dibuatnya sesuai dengan budaya hukum masyarakat yang hukum tersebut akan 

di berlakukan. 

Di negara Belanda telah diteliti oleh suatu komisi tentang asas umum 

pemerintahan yang layak sebagaimana dilaporkan oleh Komisi De Monchy pada 

Tahun 1950. Untuk peningkatan perlindungan hukum (verhoogde rechts 



bescherming), bagi rakyat maka diperlukan sebelas asas (algemene beginselen van 

behoorlgk be~tuur),~ '  ha1 yang sama dikemukakan juga oleh Crince le Roy. 

Di negara Belanda, peran asas-asas umum pemerintahan yang baik, 

disebut sebagai dasar pengujian dan dipandang sebagai norma hukum tidak 

tertulis, yang senantiasa ditaati oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa asas 

umum pemerintahan yang layak adalah asas hukum tidak tertulis yang dalam 

keadaan tertentu menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diterapkane8' 

Rambu-rambu pelaksanaan asas umum pemerintahan yang baik di 

Indonesia sesungguhnya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan - dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan 

suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan singkat bisa 

dirumuskan sebagai Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar ltemanusiaan adil 

dan beradab. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, pernyataan 

tersebut lebih dipertegas pada penjelasannya. 

Makna ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tersebut, mewajibkan pemerintahan untuk memelihara budi pekerti 

kemanusian yang luhur sesuai dengan cita-cita moral yang luhur dari rakyat. Asas 

Van Buuren dalam Fernho~it, 1986 dalam Ateng, 1994, ...., Op. Cit., hal. 39, 
mengelompokkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak pertama kelompok asas yang formil 
yaitu, asas kecerrnatan, asas fair play dan asas pemberian motivasi.. Sedangkan asas rnateril terdiri 
atas persamaan, asas kepastian hukum, asas larangan kesewenang-wenangan, asas penyalahgunaan 
kewenangan dan asas kecermatan. Le Roy sebagaimnna terpetik dalam Ateng Sjarifudin, 1994, 
Asas Pemerintahan .... Op. Cit., hal. 39. 

" Hadjon, Philipus, My 1994, Algemene ..... Op. Cit.. hal. 270. 



pemerintahan yang baik menuntut partisipasi, keterbukaan, pertanggung jawaban 

umum dan pengawasan kepastian hukum, ha1 tersebut di Negeri Belanda dimuat 

di dalam Wet Open baar heid van Bestuur (WOB) 1 978.82 

Asas umum pemerintahan yang layak sebagai penuntun bagi administrasi 

dalam menerjemahkan kehendak ketentuan perundang-undangan yang tidak 

konkret dalam undang-undang. Namun tetap dalam koridor hukum menuju 

tenvujudnya fungsi pemerintah. Fungsi-fungsi pemerintah dimaksud adalah 

memimpin warga masyarakat (leader): 

Mengemudikan Pemerintahan (governing), 
Mem beri petunjuk (instructing), 
Menghimpun potensi (gathering), 
Menggerakkan potensi (actuating), 
Memberikan arah (directing), 
Mengkoordinasi kegiatan (coo'rdinating), 
~ e m b e r i  kesempatan dan kemudahan (fbcilitating), 
Memantau dan menilai (evaluating and monitoring), 
Membina (developing), 
Melindungi (protecting), 
Mengawasi (controlling), dan 
Menunjang atau mendukung (supporting). 

Perwujudan fungsi-fungsi pemerintah tersebut sering'cali menemui 

kegagalan. Dengan kata lain, undang-undang gaga1 menentukan norma-norma 

konkretnya dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itulah, 

administrasi negara diberi wewenang menentukan secara konkr~t, dengan tetap 

memperhatikan asas umuln pemerintahan yang layak. 

Hadjon, Philipus, M, 1994, Algemene ..... Op. Cit., hal. 59. 



Dalam praktik kehidupan kenegaraan selama ini, paling tidak, substansi 

norma hukum yang menjadi dasar bagi para administrasi pelaksana pemerintahan 

elah dituangkan dalam berbagai ketentuan hukum. Misalnya, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1979. 

Selain itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1981 tentang 

Korpri, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Peraturan 

pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan 

Penyelenggaraan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan negara, 

Peraturan Pemerintah Nomor 198 Tahun 2000 tentang Pembinaan Pegawai Negeri 

Sipil dan Pejabat Struktural/fungsiona1. 

Pasal 3 Undang-Undang lVomor 28 Tahun 1999 mengatur tentang asas 

umum penyelenggaraan negara yang bersih yaitu asas kepastian hukum, asas 

tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 

proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. 

Pencantuman rambu-rambu ke arah tenvujudnya pemerintahan yang bersih 

sebagai tersebut dalam ketentuan perundang-undangan di atas, belum memberi,' 

jaminan ke arah terciptanya administrasi negara yang dapat mewujudkan ' 

kehendak berbagai ketentuan perundang-undangan, yang mengatur hal-hal yang 

in-konkreto. 



Asas umum pemerintahan yang layak sebagaimana dikenal di Indonesia, 

sejak dahulu telah dikenal diberbagai negara antara lain; 

a. Di Belanda dikenal dengan Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. 

Isinya telah diakomodasikan melalui yurisprudensi Administrative 

83 
Rechtspraak Overheidsbeschikking (AROB), yaitu antara lain: 

1. Asas pertimbangan (motiveringsbeginsel) 
2. Asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel) 
3. Asas kepastian hukum (rechtszekerheds-beginsel) 
4. Asas kepercayaan atau asas menanggapi harapan yang telah ditimbulkan 

(vertrowens-beginsel of beginsel van opgewekte verwachtingen) 
5 .  Asas persamaan (gelijkheidsbeginsel) 
6. Asas keseimbangan (evenredigheidsbeginsel) 
7. Asas kewenangan (bevoegheidsbeginsel) 
8. Asas fair play (beginsel van fair play) 
9. Larangan Detournement de Pouvoir (het verbod detournement de pouvoir) 
10. Larangan bertindak sewenang-wenang (het verbod van willekeur). 

b. Di perancis dikenal dengan asas asas umum hukum publik (les priyipes 

generaux du droit constumierpublique) yang isinya: 

1. Asas persamaan (egalite) 
2. Asas tidak boleh mencabut keputusan bermanfaat (intangibilite de effects 

individuels des actes administratiji) 
3. Asas larangan berlaku surut (principe de non retroactivite des actes 

adm in ist rat ijs) 
4. Asas jaminan masyarakat (garantie des libertes publiques) 
5.  Asas keseimbangan (proportionnalite) 
c. Di lnggris dengan The Principles i f  Natural Justice oleh Efendi ~ a t o l u n ~  

disebut Principle of Good Administration. 
d. Di Jerman dengan Vevfassungsprinzipien. 
e. Di Belgia dengan Algemene Rechtsbeginselen. 

Lotulung, E ,  1994, Perbandingan Hukum Administrasi Negara Himpunan Makalah 
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, PT Aditya Citra Bakti, Bandung, hal. 106. 



Prinsip yang terdapat dalam Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur 

sebagai mana semula dikemukakan De' Monchy dihadapan parlemen Belanda 

pada Tahun 1950. Kemudian oleh komisi Vander Grinten pada Tahun 1952 oleh 

Crince Le Roy disebut sembilan dan diakomodasikan dalam '~ur is~rudens i  

Belanda Tahun 1975 menjadi sepuluh. Selanjutnya oleh Koentjoro 

Poerbopranoto disebut tiga b e ~ a s . ~ ~  

Substansi tersebut dijelaskan ~ a i c a , ~ '  sebagaimana dalam lembaga 

penelitian pengembangan hukum administrasi negara yaitu : 

1. Prinsip kepastian hukum (rechtszekerheidsbeginsel, principle of 

legal securiw). Prinsip ini menghendaki bahwa dalam suatu keadaan 

tindakan tidak boleh berlaku surut. Asas kepastian hukum ini meng- 

hendaki dihorrnatinya hak yang diperoleh seseorang berdasarkan 

suatu keputusan penguasa. Walaupun keputusan itu dikeluarkan 

84 Koentjoro Poerbopranoto, 1982, Beberapa Catafan fenfang Hukum Tufa Pemerintahan 
.dun Peradilan Adminisfrasi Negara, hal. 35 Lihat juga dalam Lotulung, Perbandingan Hukum .... 
Op. Cif., hal. 11, dijelaskan bahwa ketiga belas asas tersebut (1) asas kepastian hukum (2) asas 
keseimbangan (3) asas kesamaan (4) asas bertindak cerrnat (5) asas motivasi (6) asas jangan 
mencampuradukkan kewenangan (7) asas 'tfair play" (8) asas keadilan atau kewajaran (9) asas 
menanggapi pengharapan yang wajar (10) asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan jang 
batal (I 1) asas perlindungan atau pandangan hidup (12) asas kebijaksanaan (13) asas penye- 
lenggaraan kepentingan umum. Selanjutnya ditegaskan bahwa asas no 1 sld 1 1  adalah terjemahan 
dari kuliah-kuliah almarhum R. Crince Le Roi pada penataran lanjutan Hukum Tata Negara dan 
Hukum Tata Pemerintahan di Fakultas Hukum Airlangga pada Tahun 1976; asas no 12 s/d 13 
adalah tambahan dari Kuntjoro Purbopranoto dengan rnaksud bahwa kedua asas tersebut adalah 
khas Indonesia; dan uraian R. Crince Le Roi tersebut berdasarkan Yuris2rudensi di Belanda 
sebelum AROB. Karena AROB baru mulai diterapkan sejak Tahun 1976. 

Laica Marzuki, 2002, Otonomi Daerah dun Implikasinya Bagi Peradilan Tala Usaha 
Negara, Dalam Meritokrasi, Vol. 1 No. I .  Bandingkan pula Koentjoro Poerbopranoto,. 1982, 
Beberapa Cafafan fenfang Hlrktrm Tufa ..., Op. Cif. hal. 35 Bandingkan pula Mas Bakar dan Muin, 
1984, ..., Op. Cif., hal. 42, Marbun, 1987, .... Op. Cif., hal. 57, Hadjon, 1994, .... Op. Cif., hat. 271: 
Kocman dalam Attamimi 1990, .... Op. Cif., hal. 321.  Bandingkan pula dengan uraian lebih 
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secara salah, akan tetapi karena kesalahan itu berada pada pihak 

administrasi negara sehingga mereka yang diuntungkan ketetapan 

tersebut tidak dapat dirugikan dengan dalih adanya kesalahan yang 

bukan karena dilakukan oleh yang dikenai keputusan. 

2. Prinsip keseimbangan (evenredigheidsbeginsel, principle of 

propotionality). Artinya, hukuman jabatan yang diberikan kepada se- 

seorang pejabat harus terdapat keseimbangan dengan kesalahan. 

Sebagai contoh, hendaknya tidak menjatuhkan hukuman jabatan 

(a  disciplinary correction) dengan hukuman penurunan pangkat 

karena yang bersangkutan hanya terlambat masuk kantor karena 

kemacetan lalu lintas. 

3.  Prinsip kesamaan dalam mengambil keputusan (gelijkheidsbeginsel, 

principle of equality). Asas ini menghendaki agar administrasi 

negara dalam mengambil tindakan yang sama terhadap kasus-kasus 

yang faktanya sama pula. Sebagai contoh, apabila administrasi 

negara telah memberikan lisensi, kemudian kebijakan politik 

berubah, lalu seorang pemohon yang tidak mendapatkan lisensi 

mengajukan perkaranya ke depan badan banding, maka demi asas 

kesamaan badan banding tersebut menyatakan keputusan 

administrasi negara tersebut d,itolak. 

4. Prinsip bertindak cermat atau saksama (zorpuldigheidsbeginsel, 

principle of carefilness). Dengan prinsip ini, administrasi negara 

harus bertindak cermat. Yurisprudensi Hooge Raad Belanda tanggal 
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9 Januari 1942 Nomor 295 menyatakan, jika ada jalanan umum 

rusak, maka dewan kota praja berkewajiban memperingatkan bahaya 

kecelakaan kepada pemakai jalan umum. Dalam kasus ini, kotapraja 

tidak menempatkan tanda peringatan berbahaya sehingga terjadi 

kecelakaan. Oleh karena itu, kotapraja diwajibkan mengganti 

kerugian akibat dari kecelakaan itu. 

5. Prinsip motivasi untuk setiap keputusan (motiveringsbeginsel, 

principle of motivation). Asas ini mempunyai dua aspek: Pertama; 

keputusan administrasi harus' beralasan (must b motivated). Kedua; 

motivasinya harus benar dan terang (just and clear). Sebagai contoh, 

kotapraja menolak , permohonan suatu perkumpulan untuk 

melindungi anak-anak dalam mengadakan suatu koleksi tanpa alasan. 

Keputusan itu dinyatakan batal oleh Kroon Tanggal 15 November 

1958 Nomor 658, dengan alasan bahwa tindakan kotapraja 

bertentangan dengan prinsip motivasi. 

6.  Prinsip jangan menyalahgunakan kewenangan (verbod van 

detournement de pouvoir, principle of non-misuse of competence). 

Asas Detournement de Pouvoir terjadi, bilamana suatu alat 

pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan 

suatu kepentingan umum yang lain daripada keperltingan umum 

yang dimaksud oleh peraturan dasarnya. Sebagai contoh, seperti 
t 



yang dikemukakan ~ t r e c h t , ' ~  bahwa Deteournement de Pouvoir 

terjadi, misalnya jika seorang walikota memberi perintah supaya 

semua tempat dansa di kota didaftarkan dan pada pendafiaran harus 

dipenuhi beberapa syarat istimewa. Oleh Walikota, syarat-syarat itu 

disusun sedemikian rupa sehingga hanya tempat dansa kepunyaan 

Walikota sendiri yang dapat memenuhinya. Disini, wewenang 

walikota dipergunakan untuk mencegah persaingan terhadap tempat 

dansa kepunyaannya sendiri. Contoh lain, pemerintah kotapraja 

bersedia memberi izin untuk mendirikan sebuah gedung, tetapi 

dengan syarat, bahwa yang diberi izin itu, menyerahkan sebagian 

dari tanahnya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga jalanan 

umum dapat dilebarkan. Dengan demikian, Pemda itu dapat 

menghindarkan prosedur pembebasan hak milik (onteigening) 

seseorang, yang sesungguhnya hanya dapat dilakukan dengan 

pemberian ganti kerugian. Dengan demikian, mencampuradukkan 

dua kepentingan umum yakni, pendirian rumah yang layak dengan 

kepentingan lalu lintas. Timbulnya perselisihan paham tentang 

Detournement de Pouvoir itu sebab adanya anggapan bahwa apakah 

Detournement de Pouvoir itu dianggap bertentangan dengan hukum 

atau dengan kepentingan umum (in strijd met .bet algemene,belang)? 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

86 Utrecht, Dasar-dasar Hlrkzrm Adminisfrasi Negara, lchtiar Jakarta 1988. 



Peradilan Tata Usaha Negara, maka Defournemenf de Pouvoir telah 

dipahami oleh para pengkaji hukum administrasi sebagai bukan 

perbuatan melanggar hukum (onrechfmatige daad). Namun, dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka 

Detournement de Pouvoir tersebut dimasukkan sebagai 

Onrechtmatige Overheidsdaad. Namun, karena diakuinya prinsip 

asas-asas umum pemerintahan yang layak, maka para pejabat 

administrasi seharusnya sangat berhati-hati dalam menggunakan 

Detournement de Pouvoir tersebut. Mengingat batasan antara 

kepentingan umum berbeda dengan kepentingan umum yang 

ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar adanya 

wewenang tersebut. Hal ini sangat abstrak dan sangat berdekatan 

dengan penyalahgunaan wewenang. Demikian pula, para hakim 

harus betul-betul cermat menilai sebuah tindakan pemerintah yang 

didasarkan atas Detournement de Pouvoir, apakah tidak melanggar 

salah satu asas dari asas-asas umum pemerintahan yang layak, 

khususnya asas kepastian hukum dan asas kesamaan semua pihak 

serta asas permainan yang j ujur uair play beginsel)? 

Prinsip permainan yang jujur uair play beginsel). Prinsip ini mmg- 

hendaki bahwa administrasi negara harus memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada rakyat sebelum mengambil suatu keputusan, 

yaitu untuk mencari kebenaran dan keadilan. Prinsip ini sangat 

penting, karena bagi administrasi negara sangat terbuka 



kemungkinan untuk memberi informasi yang kurang tepat (unjust 

information) atau kurang jelas tentang akibat-akibat dari suatu 

keputusan administrasi. Sebutlah sebuah contoh, bila di sebuah kota 

terdapat seorang warga berkeberatan terhadap suatu rencana, karena 

khawatir akan menghalangi pelaksanaan proyeknya. Lalu membawa 

perkaranya ke kotapraja, namun kotapraja menilai tidak beralasan 

(ungrounded), dengan alasan bahwa rencana itu tidak ada akibatnya 

bagi proyek pembangunan itu. Akan tetapi, beberapa waktu 

kemudian ternyata alasan itu tidak benar karena menurut rencana, 

tanah itu sudah diperuntukkan bagi tujuan agraria. Berarti tidak 

diperkenankan untuk membangun. Dengan kenyataan tersebut, 

prinsip fair play telah mengesampingkan peraturan prosedural 

tertulis (written prosedurerules) dari ketentuan tentang rencana 

pembangunan (keputusan Kroon Tanggal 17 Oktober 1970, 

Bouwrecht 1971 ). 

8. Prinsip keadilan atau larangan bertindak sewenang-wenang 

(Redelijkheidsbeginsel of verbod van willekeur, principle of 

reasonableness or  prohibition of arbitrariness), Prinsip ini di negeri 

Belanda secara tegas dilarang dalam undang-undang bidang 

administrasi untuk bertindak sewenang-wenang (willekeur) atau 

tidak adil (onridelijk). Apabila suatu alat pemerintahan bertentangan 

dengan prinsip tersebut maka keputusan administratif itu dapat 

dibatalkan. Ketentuan yang demikian in;  di dalam berbagai ketentuan 
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perundang-undangan di Indonesia belum ditemukan pengaturannya 

secara tegas, namun secara prinsip diakui bahwa ha1 tersebut ter- 

larang. Dalam pada itulah maka hakim diperlukan peranannya secara 

baik aktif, dengan menggunakan wewenang judicial review untuk 

menguji ketentuan perundang-undangan yang berindikasi adanya 

kesewenang-wenangan (sebuah wacana). Demikian pula, hakim 

harus cermat menilai ada tidaknya unsur kesewenang-wenangan jika 

atas dasar keputusan tersebut diajukan sebagai sengketa tata usaha 

negara. 

9. Prinsip pemenuhan pengharapan yang ditimbulkan (principle van 

opgewekte verwachtingen, principle of meeting raised expectation). 

Prinsip ini menghendaki bahwa apabila Administrasi Negara 

bertindak harus memperhatikan prinsip pemenuhan pengharapan 

yang ditimbulkan. Sebagai Contoh keputusan majelis banding 

Belanda Tanggal 13 Januari 1959 seorang pegawai sipil memohon 

uang bantuan untuk menggunakan kendaraan pribadinya untuk 

menjalankan kewajibannya. Di waktu dinas ia mendapatkan uang 

bantuan dimaksud akan tetapi kemudian peraturan pegawai sipil 

tidak memungkinkan pemberian suatu kompensasi biaya kepada 

pegawai sipil. Karena itu, ~naka adininistrasi negara menarik,kembali 

keputusaan pemberian uang bantuan kepada pegawai sipil. Oleh 

central boardappead membatalkan keputusan dengan menarik 

kembali pemberian uang bantuan. Prinsip ini dapat dilihat sebagai 



perluasan dari asas umum pemerintahan yang layak. Prinsip 

pemenuhan harapan ini mengingatkan bahwa kesalahan yang 

dilakukan oleh pihak lain, tidak dapat dibebankan tanggung jawab 

hukumnya kepada pihak yang lainnya, meskipun dasar yang 

memberikan hak tersebut telah dicabut atau dibatalkan, kecuali jika 

dasar hak tersebut batal karena dicabut kembali oleh yang 

berwenang. 

10. Prinsip meniadakan akibat dari keputusan yang dibatalkan 

(herstelbeginsel, the principle of undoing the consequences of 

annulled decision). Prinsip ini menghendaki agar tidak terjadi 

kerugian akibat dari suatu keputusan administrasi yang menimbulkan 

kerugian yang sesungguhnya tidak perlu. Sebagai contoh, jika ke- 

putusan pemecatan pegawai dinyatakan batal oleh badan pertimbang- 

an kepegawaian, maka dalam ha1 demikian administrasi negara yang 

memecat pegawai bukan hanya wajib menerima kembali pegawai 

yang dipecat itu, tetapi juga harus membayar segala kerugian karena 

pemecatan yang tidak berdasarkan undang-undang itu. 

11. Prinsip perlindungan cara hidup pribadi (princip van besckerning 

van de persoonlijke levenssfeer, the principle of protecting the 

personal way of life). Prinsip ini oleh Crince Le Roy mengemuka- 

kan sebuah contoh di negeri Belanda bahwa seorang pegawai yang 

telah berkeluarga mengadakan hubungan kelamin dengan seorang 

sekertarisnya (a woman-secretary). Berdasarkan alasan ini 
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administrasi negara yang bersangkutan mengambil tindakan disiplin 

terhadap pegawai tersebut. Keputusan administrasi negara dengan 

memberikan tindakan disiplin terhadap pegawai tersebut dibatalkan 

(Central Board for Appeal Tanggal 29 Mei 1951) dengan alasan 

bahwa seorang pegawai sipil mempunyai hak untuk hidup sesuai 

dengan hidup pribadinya (to live his own lfe). Contoh penerapan 

asas perlindungan cara hidup sebagai salah satu unsur asas-asas 

umum pemerintahan yang layak sebagai mana dikemukakan Crince 

Le Roy di atas, tentunya tidak serta merta dapat diterapkan di 

Indonesia yang sangat religius, beradab, serta berasaskan Pancasila. 

Akan tetapi, contoh tersebut sangat penting dan bermanfaat terutama 

bagi eksekutif khususnya pasca pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 

1999 yang diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih 

dan berwibawa. 

Dengan kata lain, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang layak 

meskipun ia adalah asas, akan tetapi dapat menjadi alasan untuk membatalkan 

tindakan administrasi atau sebagai dasar pengujian bilamana dipandang sebagai 

norma. 

Asas-asas umum pemerintahan yang layak meskipun abstrak, namun 
i ' 

87 
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menyatakan, bahwa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya 

diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang 

mengatur bagaimana manusia seyogyanya berbuat. 

a. Makna Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak 

Asas sebagai kebenaran yang menjadi tolak pangkal berpikir dan 

bertindak. Asas sebagai norma hukum yang konkret yang mengatur perilaku 

konkret tertentu dapat diabstrakkan sebagai norma yang lebih umum sehingga 

lingkup keberlakuannya lebih umum dan lebih luas daripada norma yang konkret. 

Beberapa ha1 berkenaan Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur: 

1. Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur terjemahannya belum 

terdapat keseragaman terutama istilah "behoorlijk" dapat diartikan 

antara lain sebagai sesuatu yang baik, atau sesuatu yang patut, ataukah 

sesuatu yang wajar, sesuatu yang pantas, bahkan juga diartikan 

sebagai ha1 yang layak. Pada disertasi ini, penulis menggunakan 

istilah ~ a ~ a k , ~ ~  sebagai terjemahan dari kata behoorlijk. Namun dapat 

memahami makna istilah yang lain dari kata behoorlijk tersebut 

sebagaimana disebutkan di atas. Digunakannya kata layak dengan 

alasan Pertama; bahwa pada disertasi ini dikemukakan juga 

pemerintahan yang baik (good governance) sebagai genus 

pemerintahan yang bersih (clean government), yaitu pemerintahan 

Ateng Syafrudin, 1994, Asas Pemerintahan .... Op. Cit., hal. 65. Bandingkan dengan 
istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menggunakan 
istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik. 



yang didasarkan atas keabsahan bertindak, yang antara lain didasarkan 

pada algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Untuk maksud 

tersebut agar tidak keliru pemahamannya, kata "baik" dari good 

governance dengan "baik" dari kata behoorlijk. Kedua; karena kata 

behoorlijk dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda 

diartikan patut, serasi, pantas, dan layak. Sedangkan kata baik, benar, 

betul atau rupawan dalam Bahasa Belanda disebut goed. Di samping, 

itu menurut penulis kata layak lebih bermakna hukum, artinya 

mengandung makna etika dari pada kata baik. Dengan demikian maka 

Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur lebih tepat dipahami 

sebagai Asas-asas umum pemerintahan yang layak. 

Ket'iga; di antara literatur ditemukan penggunaan kata baik sebagai 

terjemahan dari kata behoorlijk antara lain seperti dikatakan Marbun. 

Namun, Marbun tidak mengemukakan alasan penggunaan kata baik 

tersebut. Di samping itu, ditemukan pula literatur yang menggunakan 

kata layak maupun kata baik dengan maksud yang sama abtaia lain 

dalam disertasi Marcus Lukman. Ditemukan pula penggunaan kata 

layak sebagai terjemahan dari kata behoorlijk, misalnya Ateng 

Syafruddin dalam pidato pengukuhannya selaku Guru Besar, Jazim 

Hamidi, Paulus Effendie Lotulung dalam pidato pengukuhannya 

selaku Guru Besar dan Willy Voll menggunakan kata layak di 

samping kata patut. 



2. Tujuan Asas-asas umum pernerintahan yang layak adalah sebagai 

sarana perlindungan hukum t'erhadap penggunaan dan pelaksanaan 

wewenang bebas (diskresioner) pemerintah dalam melaksanakan 

wewenangnya, misalnya penggunaan wewenang dalam membuat 

ketetapan fieschikkingl. 

3. Asas-asas umum pemerintahan yang layak adalah penting bukan 

hanya untuk pengembangan teoritis saja, akan tetap.i juga sebagai 

suatu rangkaian pemikiran dan pertimbangan segi hukum yang harus 

dipertimbangkan dalam memotivasi penerbitan suatu keputusan oleh 

pejabat administrasi negara. 

4. Penggunaannya karena undang-undang atau peraturaii perundang- 

undangan lainnya seringkali l~anya bersifat umum. Penjabarannya 

diserahkan kepada pejabat administrasi negara, karena itu maka pada 

hakikatnya pejabat administrasi sendirilah yang menentukan tentang 

cara bagaimana kewenangan itu harus dilaksanakan. Hal ini berarti 

bahwa pejabat administrasi mempunyai kebebasan untuk bertindak 

atas kewenangannya itu. 

5. Asas-asas umum pemerintahan yang layak berguna dan digunakan 

oleh hakim sebagai tolok ukur pengujian hukum untuk menilai tentang 

ada atau tidak adanya cacat yuridis dalam pembentukan hukum dari 

pejabat yang bersangkutan. 

6. Yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam pengembangan hukum di 

bidang hukum administrasi. 



Di beberapa negara di dunia telah menempatkan asas-asas umum 

pemerintahan yang layak, sebagai dasar penilaian tindakan adminis- 

trasi, misalnya di Belanda, Jerman, Prancis. Jika terdapat pelanggaran 

pada asas-asas umum pemerintahan yang layak yang dilakukan oleh 

pejabat administrasi, maka telah menjadi salah satu alasan cacatnya 

penerbitan suatu keputusadketetapan (beschikking). Pada Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata. Usaha Negara 

secara formal ha1 tersebut belum dicantumkan secara tegas. Namun 

secara filosofi, telah dapat dipahami sebagai sesuatu pengakuan 

terhadap asas-asas umum pemerintahan yang layak. Pada beberapa 

pasalnya disebutkan secara tegas misalnya pada Pasal 53 ayat (2) sub 

a dan c dinyatakan sebagai alasan dapat digugatnya pejabat 

administrasi negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradiian Tata Usaha 

Negara, secara tegas mencantumkan asas-asas umum pemerintahan 

yang layak. Yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik 

meliputi asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
r 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dicantumkannya 

asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2004, khususnya yang tercantum pada Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka asas-asas umum 



pemerintahan yang layak sebagaimana dike~nukakan De Monchy 

tetap inenjadi asas-asas umum. Namun bagi hakim Tata Usaha Negara 

tidak lagi sekadar menjadi bagian dari pertimbangan keputusan hakim, 

melainkan sudah menjadi bagian dari amar putusan Hakim Tata Usaha 

Negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 

mustinya juga kata "yang baik" dapat pula diartikan sebagai "yang 

layak", sebagaimana halnya istilah tata usaha negara pada Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 

2004 juga dapat diartikan sebagai administrasi negara. 

8. Perkembangan peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa 

yurisprudensi Mahkamah Agung menumbuhkembangkan asas-asas 

umum penyelenggaraan negara yang layak sebagaimana di Perancis. 

Terbukti asas-asas umum penyelenggaraan negara yang layak 

berkembang melalui putusan-putusan Conseil d'Etat dan Tribunal 

Administrat$ 

9. Tidak dicantiim kannya secara tegas pada Undang-Undang Nomor 5 
4 

Tahun 1986 asas-asas umum penyelenggaraan negara yang layak, 

karena diberi ruang pengembangan melalui yurisprudensi. 

10. Perkembangan kaidah-kaidah hukum tidak tertulis melalui yurispru- 

densi akan sangat menentukan arah asas-asas umum pemerintahan 

yang layak dan bahkan akan menjadi cikal bakal agar asas-asas hukum 

tidak tertulis akan dapat dituangkan menjadi aturan-aturan atau 

kaidah-kaidah tertulis dalam berbagai peraturan perur~dang-undangan. 



Sebagaimana misalnya, Algemene Wet Bestuurs Recht (AWB) di 

Belanda 1 Januari 1994. 

Lain halnya di Inggris dan negara-negara Common Law, asas-asas yang 

demikian tercantum di dalam doktrin The Principle of Natural Justice, sebagai 

kaidah hukum tidak tertulis dan wajib diperhatikan dan dipertimbangkan oleh 

pemerintah, sehingga merupakan jaminan hukum adanya prosedur tindakan 

administrasi yang baik. 

b. Perkembangan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Layak 

dalam Yurisprudensi 

Menelaah beberapa literatur dan hal-ha1 yang dipaparkan di atas, maka 

tampak kegunaan asas-asas umum pemerintahan yang layak yakni: 

1. Sebagai nilai-nilai etik dalam lingkungan hukum administrasi. 

2. Penuntun bagi administrasi (bestuur) dalam mewujudkan fungsi 

pelayanannya kepada masyarakat. 

3. Sebagai alat uji bagi Hakim tata usaha negara dalam menilai suatu 

tinbakan administrasi (bestuur). 

4. Sebagai alasan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha 

Negara. 

5. Sebagai asas, dapat digali dalam masyarakat dan diperlakukan sebagai 

norma, baik pemerintah maupun hakim dalam menilai tindakan 

pemerintah. 



6. Sebagai sarana tambahan dan menentukan, karena itu mengikat 

pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan ya.ng baik (good 

governance). 

7. Sebagai bahan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, yaitu 

keadilan yang sesuai perasaan hukum masyarakat. 

8. Sebagai alat bantu bagi hakim menemukan hukum yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat. 

9. Sebagai sarana penunjang kebebasan hakim untuk menemukan 

keadilan yang sesungguhnya, dan 

10. Sebagai sarana meningkatkan wibawa pemerintahan ataupun hakim. 

Meskipun asas-asas ulnum pemerintahan yang layak sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diakui dan ditemukan dalam berbagai 

ketentuan perundang-undangan di Indonesia, khususnya pada Pasal 53 ayat (2) 

butir b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tetapi belum dapat 

dipandang cukup memadai. Namun, dapat dipahami bahwa political will untuk 
\ 

penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak telah ada dan tersebar dalam 

berbagai hukum positif. 

Untuk itu, maka upaya yang paling tepat ~nenuju terwujudnya maksud 

tersebut adalah dengan yurisprudensi yang mempunyai bobot ilmiah yang handal, 

yaitu menggambarkan dan sebagai landasan filosofis yang mendalam, logis 

konstruksi hukumnya dan mencerminkan motivasi yang jelas dan tegas. Hal 

tersebut penting karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2004, maka asas penyelenggaraan negara yang baik sebagai mana dimaksud pada 
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tetap sebagai asas ynng memerlukan 

ketajaman nalar dari hakim Tata Usaha Negara. Dengan begitu, maka 

yurisprudensi akan berfungsi sebagai : 

1. Sumber hukum yang tepat dalam dunia peradilan. 

2. Sebagai standar yang sama terhadap kasus yang sama dan belum tegas 

pengaturannya dalam undang-undang. 

3. Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya 

standar yang sama. 

4. Mewujudkan rasa keadilan yang sesungguhnya yaitu rasa keadilan 

masyarakat. 

5. Mewujudkan kesamaan hukum dan sebagai standar perundang- 

undangan terhadap kasus yang sama. 

6. Mencegah terjadinya perbedaan (disparitas) putusan hakim pada kasus 

yang sama. 

Sejalan dc~iga~i  fu~igsi asas-asas umum pemerinlalian yalig layak tersebut 

di atas, maka dalam rangka pemberlakuannya sebagai norma akan lebih 

mewujudkan fungsi dan tujuan hukum sesungguhnya dan sebagai instrumen bagi 

pemerintah (eksekutif) dan anggota dewan (legislatif) dalam mengoptimalkan 

fungsinya masing-masing. 

' 
c, Manfaat Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak 

Pemberlakuan asas-asas umum pemerintahan yang layak (Algemene 

Beginselen van Behoorlijk Bestuur) sebagai n o n a ,  akan lebih mewujudkan 



fungsi dan tujuan hukum yang sesungguhnya dan sebagai instrumen bagi 

pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh 

karena itu, penerapan Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur berfungsi 

89 
sebagai : 

a. Sebagai tali pengikat antara berbagai kaidah hukum yang akan 

menjamin keterpaduan kaidah hukum dalam suatu ikatan sistem; 

b. Menjamin kaidah hukum dibentuk dan dilaksanakan- sesuai dengan 

tujuan hukum, misalnya asas kecermatan adalah untuk kepastian 

hukum; 

c.  Menjamin keluwesan (fleksibilitas) penerapan kaidah hukum pada 

suatu situasi konkret; dan 

d. Sebagai instrumen untuk mengerahkan penerapan kaidah hukum. 

Hakim tidak boleh menerapkan suatu kaidah hukum yang akan 

bertentangan dengan asas huku~n umum yang berlaku. 

3. Tata Pemerinta han yang Baik (Good Governance) 

Pemerintahan yang bersih (clean government) adalah bagian yang integral 

dari pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih 

89 Ardi Partadinata, Makna Otonomi Daerah Dalam PrespektifGood Governance, Jurnal 
Berdikari Vol. I No. 6 Jrlni 2003, 50, sumber daya aparat negara sangat menentukan terwujudnya 
pemerintahan yang bersih, untuk itu di pundak pemerintah diletakkan goodgovernance, karena itu 
penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar atas visioner, transparan, responsK akzmtabel, 
professionnl dan kompoten, eflsiensi don efektz desentrnlisasi, denrokrasi, partisipat8 kemitraan, 
srrpremasi hukum, komitmen,pada pengurangan pada kesenjangan, komitmen pada tuntutan pasar 
dan komitmen pada lingkungan hidtp. Keseluruhan' inilah yang menjadi prinsip Good 
Governance. Dan prinsip-prinsip tersebut baru bisa dapat bersinergi manakala ketiga substruktur 
good governance (sn~asta, pemerintah dan masyarqkat) tumbuh berkembang secara serasi, selaras 
dan seimbang serta check and balances. 



tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, bahwa 

pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik . 

Pemerintahan yang baik (good governance) mencerminkan kesinergian 

antara pemerintah dan DPR, swasta dan masyarakat. Salah satu komponennya 

adalah pemerintahan yang bersih (clean government), yaitu pemerintahan yang 

didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. Oleh sebab itu, pembahasan 

pemerintahan yang bersih (clean government) tidak dapat dipisahkan dengan 

pembahasan pemerintahan yang baik (good governance). 

Good governance sebagai norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang 

90 
akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan 

asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang 

menuntun pemerintah dalam mewujudkan good governance. Sinergitas antara 

good governance dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak m,enciptakan 

pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang berwibawa. 

Konsep good governance telah menjadi kemauan politik dalakberbagai 

ketentuan perundang-undangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Konsep pemerintahan yang baik (good governance), awal mulanya tidak 

dikenal dalam Hukum Administrasi, maupun dalam Hukum Tata Negara bahkan 

dalam Ilmu Politik. Konsep tersebut lahir dari lingkungan Perserikatan Bangsa 

* Philipus M.  Hadjon, Good Governance. dalam Penyelenggraan Pemerintahan Daerah 
dalam Meritokrasi vol. 1 No. 1 ,  2002 hal, 9 bahwa komponen good governance dikenal mulai 
akhir perang dingin, kolapsnya Sovyet Union sebagai sinibol negara totaliter dan sistem ekonomi 
yang terencana secara sentralistik. Kemudian berkembang dengan kemenangan demokrasi liberal 
dan ekonomi pasar. Yang sasaran utamanya pada Organization for the Economic Cooperation and 
Developmen[. Lihat pula uraian lebih jauh Muin, Good Governance dalam Era Otonomi Daerah 
Peluang dan Tantangan Bagi Kabupaten Bone, Watampone, 2002, hal. 3-5. 



Bangsa, yang awal mulanya dari Organisation for the Economic Cooperation and 

Development (OECD). Carolina dalam Governance Civil society and 

9 1 
Democracy) merinci komponen Good Governance (GG) ke dalam: 

I .  Human rights observance and democracy 

2. Market reforms 

3. Bureaucratic reform (corruption and transparancy) 

4. Environmental protection and sustainable development 

5. Reduction in military and defence expenditures and non-production of 

weapons of massdestruction. 

Selain Organization for the Economic Cooperation and Development 

(OECD) United Nations Development Program (UNDP) sebagai badan dunia 

juga mengemukakan komponen good governance yang meliputi: 

1. Participation 

2. Rule of law 

3. Transparancy 

4. Responsiveness 

5 .  Consensus orientation 

6.  Equity 

7. Effectiveness and efficiency 

8.  Accountability 

9. Startegic vision 

'' Dikutip dnri Masbakar dan Muin, 1984, Ifukrmi Administrasi ... Op. Cit., hal. 85. 
Bandingkan juga dengan Kuncoro, 1982, Beberapa Cataran Tentang Hukum rata Pemerintahan 
..., Op. Cit., hal. 35, Marbun, 1987, Pengantar Hukum ... Op. Cit., hal. 57. Koeman dalam 
Attamimi, 1990, ...., Op. Cit., hal. 321. Lembaga Penelitian dun Pengembangan Hukum 
Administrasi Negara, 2001 ; hal. 107- 148. 



Dari dua kelompok komponen good governance (OECD dan UNDP), 

kemudian di Indonesia hingga dewasa ini dikenal dalam berbagai ketentuan 

perundang-undangan sebagai hukum positif, Antara lain dapat ditemukan pada 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPW; 999 tentang Garis- 

Garis Besar Haluan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang 

program pembangunan nasional2000-2004. 
\ 

Dalam Ketetapan MPR No. IVlMPW1999 tersebut ditegaskan tentang 

konsep pemerintahan yang baik; 

1. Menjamin tenvujudnya kehidupan bermasyarakat berdasar atas hukum 

dan perlindungan hak asasi manusia, 

2. Menjamin kehidupan yang demokratis, 

3. Mewujudkan keadilan sosial, 

4. Menjamin tenvujudnya pemerintahan yang layak. 

Keempat tujuan pembangunan hukum tersebut di atas adalah tujuan yang 

92 
sangat fundamental sebagai sari dari sepuluh arah pembangunan hukum sebagai 

mana dituangkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, yang esensi 

sesungguhnya bermuara kepada satu sasaran. Yaitu, tegaknya asas kedaulatan 

rakyat atau yang lebih populer dengan istilah supremasi hukum dalam segala 

aspek ke hidupan bermasyara kat. 

92 Ketetapan MPR No 1V tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, 
Bab IV bagian A, Sinar Grafika, Jakarta, 1999. Ketetapan MPR N o  IV tentang Garis-garis Besar 
Haluan Negara Tahun 1999-2004, Bab IV bagian A,  Sinai Grafika, Jakarta, 1999. 



Untuk mencapai ha1 tersebut, harus ada tekad menempatkan hukum pada 

tempat yang tertinggi. Artinya kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan 

berbagai kepentingan lainnya tidak boleh menggoyahkan kepentingan hukum, 

justru hukum harus menjaga dan mengawasi jalannya ekonomi, politik, dan 

pemerintahan serta berbagai perhubungan sosial lainnya. 

Arah pembangunan hukum dimaksud adalah : 

1 .  Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk 

terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supre- 

masi hukum demi tegaknya negara hukum. 

2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan 

mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adat serta mem- 

perbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional 

yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak- 

sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. 

3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian 

hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai 

hak asasi manusia. 

4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan 

dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan k~pentingan 

bangsa dalam bentuk undang-undang. 

5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak 

hukum, termasuk Kepolisian. Negara Republik Indonesia, untuk 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan 
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kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, 

serta pengawasan yang efektif. 

6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari 

pengaruh penguasa dan pihak manapun. 

7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung 

kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas 

tanpa merugikan kepentingan nasional. 

8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan 

terbuka, serta bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan tetap 

menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. 

9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan 

perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam 

seluruh aspek kehidupan. 

10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran 

hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. 

Untuk menjamin pemerintahan' yang baik (good governance) sebagai 

syarat terciptanya pemerintahan yang bersih (clean government), maka hukum 

harus dilihat sebagai asas prosedural vairness), keterbukaan sistem 

(transparancy), keterbukaan hasil kerja (disclasure), pertanggungan jawab publik 

(accountability), kewajiban keterbukaan kepada masyarakat (responsibility). Ini 

harus diawali dengan rancangan besar (grand design). Dalam pada itulah, good 

governance dapat dikaji lebih jauh. 



Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Progran Perencanaan Nasional Tahun 2000-2004 dirinci lima prioritas 

pembangunan nasional : 

1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan 

persatuan dan kesatuan. 

2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik melalui: 

a. Legislasi 

b. Pemberdayaan lembaga peradilan dan penegakan hukum 

c. Peningkatan etika penyelenggara negara agar mematuhi hukum 

d. Pembentukan budaya taat hukum pemerintahan yang baik 

e. Penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia 

f. ' Peningkatan kesejahteraan 

g. Peningkatan pengawasan masyarakat 

h. Pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999) 

i. Pembenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

j. Penyesuaian jumlah Pegawai Negeri Sipil 

k. Peningkatan kapasitas sumber daya penyelenggara negara dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat secara optimal. 

3. Mempercepat pemulihan ekonomi 

4. Membangun kesejahteraan rakyat . 

5. Meningkatkan pembangunan daerah. 



Dalam doktrin hukum admini~trasi~~ dikenal dan dipraktikkan khususnya 

dalam dunia peradilan sejak Tahun 50-an sebagaimana temuan Komisi De 

Monchy, memperkenalkan tiga belas asas untuk pelaksanaan pemerintahan yang 

layak. Asas-asas tersebut oleh De Monchy diberi nama Algemene Beginselen van 

Behoorlijk Bestuur. 

Dalam era reformasi Tahun 1998, sebagai momentum reformasi merupa- 

kan momentum perubahan paradigma pemerintahan yang intinya pemberdayaan 

masyarakat melalui otonomi daerah "memaksayy dimuatnya asas pemerintahan 

yang baik (goodgovernance) menjadi hukum positif pada: 

a. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih 

1.  Asas kepastian hukum, adalah asas yang mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggara negara. 

2. Asas tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggara negara. 

3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejah- 

teraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

93 H.A.Muin Fahmal .. .op-cit. 



memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan 

rahasia negara. 

5. Asas proporsionalitas, adaiah asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewaj iban penyelenggara negara. 

6 .  Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keadilan yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

7. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Substansi norma hukum sebagaimana tertuang pada tujuh asas 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme pada hakikatnya mengakomodasi asas-asas pemerintahan yang layak 

sebagaimana dikenal dalam doktrin. Doktrin tersebut diperkenalkan semula oleh 

De' Monchy, Wiarda, Crince Le Roy dan Kuntjoro Purbopronoto dan para 

ahli hukum tata negara atau administrasi lainnya yang dikenal dengan Algernene 

Beginselen van Behoorlijk Bestuur. 

Secara tilosofis menjadi kewajiban untuk diterapkan oleh para penye- 

lenggara negara. Sebab dasar fundamentalnya tertuang di dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 45 dengan kata "Ketuhanan Yang Maha Esa menurut 

dasar kernanusiaan yang adil dun beradab". Dalam U U Nomor 9 Tahun 2004 
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tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketujuh asas 

sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan 

sebagai asas-asas umum pemerintahan yang layak. 

b. Tata Pemerintahan yang Baik Menurut Kesepakatan APKASI, 

APEKASI, ADEKASI dan Komisi Sosial Ekonomi PBB 

Akhir dari seminar tentang Otonomi Daerah Indonesia 2 0 0 1 , ~ ~  Asosiasi 

Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan 

Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia 

(ADEKSI),dan Komisi Spesial Ekonomi PBB untuk Asia Pasifik disepakati untuk 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengacu kepada sepuluh 

prinsip sebagai berikut : 

1. Partisipasi. 

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam 

menyampaikaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang 

menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

2. Penegakan Hukum. 

Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak 

tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

3. Transparansi. 

94 Jakarta, Tanggal 22-24 Oktober 2001, Hasil Seminar APKASl 



Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masya- 

rakat melalui pelayanan penyediaan informasi dan menjamin 

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 

4. Kesetaraan. 

Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan. 

5. Daya Tangkap. 

Meningkatkan kepekaan para genyelenggara pemerintahan terhadap 

aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. 

6. Wawasan ke depan. 

Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan 

mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, hingga 

warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap 

kemajuan daerahnya. 

7. Akuntabilitas. 

Meningkatkan akuntabilitas pengambil keputusan dalam segala 

bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. 

8. Pengawasan. 

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan 

swasta dan masyarakat luas. 



9. Efisiensi dan efektivitas. 

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan 

menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan ber- 

tanggung jawab. 

10. Profesionalisme. 

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan 

agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat,'tepat dan biaya 

yang terjangkau. 

D i  era keterbukaan dewasa ini pemberdayaan masyarakat menjadi ha1 

yang sangat penting. Yaitu, bagaimana menjadikan pemeriritah dekat dengan 

rakyat. Dalam pada itu, maka pemekaran daerah menjadi beberapa daerah otonom 

menjadi kebutuhan, agar pelayanan lebih merata melalui ketegasan fungsi-fungsi 

pemerintah. Berkenaan dengan kebutuhan nyata yang berbeda-beda antar berbagai 

daerah dilihat dari konteks kultur hukum sebagai sistem nilai yang berlaku pada 

masyarakat bagi bangsa Indonesia sesungguhnya telah berakar dalam nilai-nilai 

c. Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Praktik Otonomi Daerah 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Bab I V  Pasal 

20 ayat ( I )  telah mencantumkan penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada 

asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri a t a ~ ~ ~  : 

'' Hasil Seminar APKASI , ibid. 
96 UU Nomor 32 Tahun 2004 



asas kepastian hukum; 

asas tertib penyelenggaraan Negara; 

asas kepentingan umum; 

asas keterbukaan; 

asas proporsional; 

asas profesionalitas; 

asas akuntabilitas; 

asas efisiensi; dan 

asas efektivitas. 

Dari pedoman pada U U  Nomor 32 Tahun 2004 tersebut sangat jelas bahwa 

antara good governance, clean government dan principle of good administration 

pada intinya berorientasi kepada sebuah nilai yang menjunjung tinggi hukum dan 

moral yang dapat meningkatkan kemampuan untuk mencapai. tujuan hidup 
% 

bernegara (bermasyarakat) yang jauh lebih baik dalam mencapai tujuan bernegara. 

Keinginan pemerintah R1 di bawah kepemimpinan Susilo Bambang 

Yudhoyono - Jusuf Kalla untuk mempercepat pencapaian tujuan bernegara 

dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut di atas, tercermin dalam Peraturan 

Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) 2004 - 2009 yang menetapkan 3 (tiga) Prioritas Pembangunan Nasional 

yaitu : pertarnu, lnembangu~i Indonesia ynng lebih aman dari damai; ked~ia, 

membangwi Indo~~esia yang lebili adil dan demokratis; da~i  ketil~o, ~neningkatkan 

97 Perpres Nornor 7 Tahun 2005. 
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BAB I11 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISISIPEMBAHASAN 

A. Fungsi Pengawasan DPRD di Jawa Timur Setelah Pemberlakuan UU 

Nomor 22 Tahun 1999 Jo W Nomor 32 Tahun 2004 

1. Analisis Kritis Terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 

Secara yuridis atau legal-formal, kebijakan otonomi daerah muncul dari 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) 

Nomor XVMPW1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, 

Pembagian, dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan; dan 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam bagian "Menimbang" pada TAP NIPR RI tersebut 

dicantumkan secara terang hal-ha1 yang terkait dengan otonomi daerah, 

perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan pengaturan sumberdaya nasional 

yang berkeadil an.' 

Pada pasal-pasal Ketetapan ~ a j e l i s  Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia (TAP MPR RI) Nomor XVfMPW1998 itu kemudian dijabarkan poin- 

poin yang terkait dengan konsideran "menimbang" tersebut. Pasal 1, misalnya, 

menetapkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di dae~ah secara 

proporsional diwijudkan dengan pengaturati, pembagian, dan pemanfaatan 

- 

' Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, Men-siasat-i Otonomi Daerah, Yogyakarta: Insist 
Press dan Konsorsiurn Pembaruan Agraria, 2000, hlrn. 5. 



sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. Pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah 

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokratisasi dan memperhatikan 

keanekaragaman daerah. Pada pasal 3 ayat (1) diterangkan mengenai pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional antara pusat dan daerah agar 

dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa 

secara keseluruhan, sedangkan ayat (2) menyatakan, bahwa pengelolaan 

sumberdaya alam dilakukan secara efektif dan efesien, bertanggungjawab, 

transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas 

kepada pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Pasal 4 mengatur soal 

perimbangan keuangan pusat dan daerah agar dilaksanakan dengan 

memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, 

dan tingkat pendapatan masyarakat daerah. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa 

Pemerintah Daerah benvenang mengelola sumberdaya nasional dan 

bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan. Kemudian, pada Pasal 6 

ditetapkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, 

pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan; dan perimbangan keuangan 

pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkukuh Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarakan asas kerakyatan 

berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 7, maka semua ketentuan 

dalam pasal-pasal di atas akan diatur dalam ~ n d a n ~ - ~ n d a n ~ . ~  

Ibid, hlm 6. 



Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia (TAP 

MPR RI) Nomor XV/MPR/1998 ini pada dasarnya tidak terpisah dari Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor 

X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka 

Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia (TAP MPR RI) 

Nomor X/MPR/1998 inilah yang berisi rancangan agenda-agenda politik, 

ekonomi, hukum, agama, dan sosial budaya. Sejumlah agenda yang harus 

dijalankan dalam reformasi politik berdasarkan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia (TAP WlPR RI) Nomor 

X/MPR/1998 itu ialah, 1) menegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan 

peranan pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga 

kemasyarakatan; 2) menghormati keberagaman asas atau ciri, aspirasi dan 

program organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan yang tidak 

bertentangan dengan Pancasila; dan 3) membagi secara tegas wewenang 

kekuasaan antara eksekuti f, legislatif, dan yudikatif.3 

Selanjutnya, secara yuridis, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor X/MPR/l 998 dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia (TAP MPR RI) Nomor 

XV/MPR/1998 itulah yang menjadi payung atau sumber legal bagi lahimya UU 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang populer disebut UU 

Otonomi Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbslngan Keuangan 

' Ibid, hlm. 6-7. 



antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Secara politis, UU Nomor 22 Tahun 1999 ini 

merupakan pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah, dan pengganti U U  Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa. Sementara itu, UU Nomor 25 ~ahun.;  1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan 

pengganti UU Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara 

negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendirL4 

Bila dikaji secara politik, tidak bisa sepenuhnya dikatakan bahwa latar 

belakang politik lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah adalah gerakan reformasi tahun 1998. Pada tahun 1990-an pertengahan, 

tepatnya pada 26 April 1995, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan 

Otonomi Daerah untuk Daerah Tingkat Il' pada setiap propinsi dalam jangka 

waktu 2 tahun. Kebijakan tersebut merupakan realisasi Pasal 1 1  UU Nomor 

5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Kebijakan ini masih 

berbentuk uji coba setelah tertunda selama 21 tahun karena ketidaksiapan 

birokrasi daerah menerima pelimpahan wewenang di samping trauma pada sejarah 

gerakan separatisme yang mencuat pads tahun 1950-anS5 Sebenarnya, alasan 

separatisme inilah yang dicurigai oleh banyak pengamat sebagai alasan utama 

pemerintah Orde Baru, sehingga terus bertahan dengan sentralisasinya, selain 

untuk kepentingan politik penguasa Orde Baru menjelang Pemilihan Umum. 

Ibid., hlm. 7 .  Untuk UU Nomor32 dan 3312004 akan dibahas tersendiri pada akhir bab 
ini. ' "Sekedar Pengantar" dalam Proceeding Seminar Nasional. Peningkatan Parrisipasi 
masyarakat dalam Otonomi Daerah: Sumatera Selatan Menyongsong 2020, Yogyakarta: IKPM 
Sumatera Selatan Yogyakarta (Tidak Diterbitkan), 1995, halaman iii. 



Sementara itu, argumen ketidaksiapan daerah yang dihembuskan oleh 

pemerintahan Orde Baru dicurigai sebagai cara lama kaum berkuasa untuk 

mengelabui rakyat di daerah. 

Menurut Ramdhon Naning atau yang lebih detail M. Solly Lubis, sejak 

bangsa Indonesia merdeka telah terbentuk sejumlah UU tentang pemerintahan 

daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 

1 Tahun 1957 yang diikuti dengan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan 

Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960. Kemudian, terbit lagi UU Nomor 

I8 Tahun 1965 tentang pemerintahan daerah, dan kemudian UU Nomor 5 

Tahun 1974 yang hanya mengenal dua daerah, yaitu Daerah Tingkat I yang 

dikenal sebagai Propinsi dan Daerah Tingkat 11 yang dikenal sebagai Daerah 

Kabupaten dan Daerah Kotamadya. Secara yuridis, seluruh UIJ itu merupakan 

aplikasi dari Pasal 18 UU Dasar 1945 tentang pembagian daerah dengan 

penekanan pada daerah otonom, yaitu Daerah Tingkat I dan Duerah Tingkat 11. 

Kenyataan yang terjadi dari pembagian daerah ini ialah ketergantungan. Daerah 

Tingkat I menjadi bersifat atasan bagi Daerah Tingkat I1 atau Daerah Tingkat I1 

menjadi seperti patron dari kliennya di Daerah Tingkat I. ~ k i b a t  selanjutnya di 

sini, menurut Lubis, kaum birokrat dari tingkat paling rendah hingga atas 

mengidap perilaku selalu "minta petunjuk" atau "minta pengarahan" dari 

atasannya masing-masing. Jadi, kalau Kepala Desa akan minta petunjuk pada 

Camat, sedangkan Camat menunggu petunjuk dari Bupati dan Bupati meminta 

petunjuk pada Gubernur yang harus menunggu petunjuk dari Menteri yang sangat 

tergantung pada petunjuk dari Presiden. Pada masa Orde Baru, rantai petunjuk ini 



sedemikian terkomando dan ketat, sehingga nuansa yang disebut sentralisasi itu 

betul-betul tampak dalam seluruh perilaku birokrat dalam penyelenggaraan negara 

sehari-hari. 

Atas dasar itulah, pada 26 April 1995 pemerintah Orde Baru 

memberlakukan percobaan otonomi daerah untuk Daerah Tingkat I1 dengan dasar 

pijakannya mengacu pada konsep otonomi sesuai UU Dasar 1945 (sebelum 

amandemen) dan UU Nomor 5 Tahun 1974. Menurut Sumitro Maskun saat 

menjabat sebagai Dirjen PUOD Depdagri, ada beberapa tujuan di balik pemberian 

otonomi kepada daerah, khususnya Daerah Tingkat I1 di setiap provinsi kecuali 

Daerah Khusus Ibukota, yaitu :6 

Pertama, untuk memungkinkan daerah yang diberi otonomi dapat 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Kedua, unt'uk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan 

pembangunan, terutama di Daerah Tingkat 11, yang langsung berhubungan dengan 

masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang 

kebutuhan masyarakat. 

Ketiga, untuk menumbuhkan kemandirian Pemerintah Daerah Tingkat I1 

dan masyarakat melalui usaha bersama dan partisipasi masyarakat dan Pemerintah 

Daerah. Kemandirian ini selanjutnya memberikan daya saing yang kuat bagi 

' Sumitro Maskun, "Peluang Demokrasi dalam Otonomi Daerah," dalam Ibid., hlm. 84- 
85. Juga M.Solly Lubis dalam Masalah-masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 
Otonomi Daerah : Evaluasi dun Proyeksi .... op-cir.. hlm. 169. 



daerah yang bersangkutan dalam proses pertumbuhannya. Dengan demikian, 

masyarakat akan banyak mempunyai peluang dan kesempatan merencanakan dan 

merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya serta memecahkan setiap 

perrnasalahan yang menjadi kepentingannya secara lebih cermat, tepat, dan cepat. 

Keempat, untuk dapat mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat 

daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan inspirasi dan aspirasi 

masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung 

politik dan kebijaksanaan nasional. Dengan demikian, Otonomi Daerah dapat 

menjadi wahana integrasi dan keterkaitan antara pusat dan daerah dapat 

berlangsung secara wajar, kokoh, dan serasi. 

Pemberian otonomi daerah di atas sesungguhnya adalah political will dari 

pemerintah Otde Baru yang diserahkan ke departemen yang bersangkutan, yaitu 

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Pengertian pemberian otonomi di 

sini sesungguhnya bersifat administratif. Otonomi administratif adalah 

penyerahan urusan berupa sebagian dari fungsi pemerintah yang lebih tinggi yang 

dijalankan oleh masing-masing departemen. Walaupun pengertian otonomi 

tersebut terkesan sangat sempit dan terbatas, tetapi menjadi landasan awal yang 

kuat bagi terwujudnya desentralisasi dan debirokratisasi pemerintahan yang 

sebelumnya serba terpusat. Menurut Sumitro Maskun, otonomi daerah yang 

diberikan kepada Daerah Tingkat 11 di setiap propinsi selain Daerah Khusus 

Ibukota itu mengandung dua asas pemerintahan yang ingin dikembangkan, yaitu 

asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Akan tetapi, ketika itu, masih terdapat 

beberapa ha1 yang tnenjadi polemik atas kebijakan otonomi daerah tersebut. 



Pandangan yang paling menonjol di antara polemik itu ialah ketakutan bahwa 

penitikberatan otonomi pada Daerah Tingkat I 1  tersebut lama kelamaan akan 

menguras seluruh hak-hak otonomi Daerah Tingkat I, sehingga Daerah Tingkat I 

akan kehilangan otonominya serta pada akhirnya menjadi perangkat dekonsentrasi 

atau wilayah propinsi biasaS7 

Dengan demikian, secara politis, kebijakan otonomi daerah pada masa 

Orde Baru tersebut merupakan produk dari pihak eksekutif, bukan dari legislatif, 

dengan kata lain, pihak yang paling berkepentingan secara politik maupun yuridis 

terhadap kebijakan otonomi daerah dan implementasinya ialah aparatur 

Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah hanya menunggu keputusan. 

Sementara itu, pihak legislatif di tingkat pusat maupun di daerah tenggelam di 

bawah bayang-bayang negara yang memang sedang menapaki posisi puncak 

stabilitas dan kemapanan politik akibat tindakan represif militer terhadap sipil. 

Hal ini sangat jelas terlihat pada masa Orde Baru, yaitu posisi rakyat sangat lemah 

di hadapan negara, sedangkan pihak legislatif lebih banyak berada di posisi 

eksekutif ketilnbang ~ne~nperjuangkan kepentingan rakyat. 

Berdasarkan kondisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah atau 

negara betul-betul memiliki sifat-sifat khusus yang tenvujud dari kedaulatannya, 
~ ~ 

yaitu sebagai berikut :' 

' Sumitro Maskun, Ibid., hlrn. 85190-92. 
' Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Polilik, Jakarta: P.T. Gramedia, 1988, hlrn. 40-41. 



Pertama, sifat mernak~a.~ Dalam ha1 ini, peraturan perundang-undangan 

ditaati dan ditekankan untuk penertiban masyarakat dan demi mencegah 

timbulnya kekacauan. Sifat memaksa dari pemerintah atau negara itu bermakna 

bahwa pemerintah atau negara memiliki kekuasaan dalam menggunakan 

kekerasan fisik secara legal melalui aparatur penekannya, seperti polisi, tentara, 

dan alat-alat keamanan lainnya. Dalam masyarakat homogen dan ada konsensus 

nasional yang kuat untuk tujuan bersama biasanya sifat memaksa dari pemerintah 

atau negara tidak terlalu menonjol. Sebaliknya, dalam masyarakat yang masih 

heterogen dan belum memiliki konsensus nasional yang kuat, sifat memaksa 

pemerintah atau negara terasa sangat menonjol dan bisa jadi sangat vulgar. Untuk 

menggelar sifat memaksa tersebut, pemerintah atau negara memerlukan sebuah 

organisasi yang-ketat dan kuat serta memerlukan biaya yang tinggi. Pada negara 

yang demokratis, sifat paksaan itu tidak dipakai berlebihan atau dipakai secara 

minimal saja. Dalam kata lain, pada negara yang demokratis, semua elemen 

demokrasi berjalan sangat baik dan efektif sehingga kontrol ~nasyarakat atas 

kekuasaan pemerintah atau negara cukup kuat dan seimbang. 

Kedua, sifat monopoli. Dalam ha1 ini, pemerintah atau negara memiliki 

sifat monopoli untuk menetapkan tujuan tertentu bagi masyarakat. Untuk 

mencapai tujuan tertentu itu, pemerintah atau negara menggunakan sifat 

monopolinya untuk menentukan boleh dan tidaknya sebuah aliran politik tertentu 

hidup atau disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Aparat pemaksa (tentara, 

Dalam ungkapan C.Wright Mill, "All politic is a Struggle for Power:the ultimate kind of  
power is violence."Andre Ata Ujah dalam, Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Mendorong Masyarakat 
Madani, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hlm.55 
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polisi, birokrasi, dan lain-lain) dan perangkat perundang-undangan yang mengatur 

pembatasan itu pun akan menjadi pendukung sifat monopoli dari pemerintah atau 

negara tersebut. 

Ketiga, sifat mencakup semua. Dalam ha1 ini, semua peraturan perundang- 

undangan akan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, 

semua orang harus berada dalam koridor dan kaca mata pemerintah atau negara 

sebab pemerintah atau negara mempunyai tujuan, cita-cita, dan usaha bagi 

kepentingan masyarakatnya. Masyarakat sebagai warga negara bersifat terikat 

pada pemerintah atau negara. Jadi, sifat keanggotaan warga negara dalam konteks 

pemerintah atau negara berbeda jauh dari sifat keanggotaan sebuah asosiasi yang 

bersifat suka rela. 

~emerintah Orde Baru sudah jelas memiliki ketiga sifat khusus di  atas. UU 

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU 

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tentulah terkait dengan tujuan 

ideal negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta sejahtera dan 

tetap terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, ketiga 

sifat khusus yang tenvujud dari kedaulatan pemerintah atau negara di atas malah 

menghasilkan sentralisasi kekuasaan dan peran militer yang berlebihan. 

Akibatnya, mekanisme demokrasi dan budaya politik para politisi dan masyarakat 

tidak berjalan sesuai tujuan ideal yang diharapkan. Dalam bahasa Zainuddin 

Maliki, negara sebenamya telah ditaklukkan oleh negara.10 Sebagai contoh, peran 

'' Zoinuddin Muliki, I'ertrrklrrkrr~t Negrrr-cr Alns Rnk~~rr/:S/rrcli Resi.slerts1 /'elorti Uerbusis 
Religio Politik Sanlri Terhadap Negaraisasi, Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 127- 147. 



pers dan fungsi pengawasan Dewan Penvakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah KabupatenIKota tidak mencerminkan kepentingan publik. Bahkan, 

instrumen demokrasi itu malah menjadi perpanjangan tangan lembaga eksekutif 

sehingga melahirkan kekuatan tunggal yang terpusat pada birokrasi negara, 

terutama lembaga kepresidenan dan militer. Kenyataan inilah yang menyebabkan 

gagalnya percobaan pemberian otonomi daerah kepada salah satu daerah 

kabupaten di semua provinsi-kecuali Daerah Khusus Ibukota- di Indonesia 

pada tahun 1995. 

Setelah mengalami reformasi pasca pemilihan umum tahun 1999, ketiga 

sifat khusus kedaulatan pemerintah atau negara di atas pun mengalami 

perimbangan dari berbagai kekuatan masyarakat, seperti pers, lembaga-lembaga 

non pemerintahan, mahasiswa atau organisasi-organisasi sosial dan 

kemasyarakatan yang merepresentasikan kekuatan civil society. Oleh karena itu, 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) 

Nomor IIlMPW1998; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia (TAP MPR RI) Nomor XIlMPW1998; dan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor 

XVlMPW1998; UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR,DPR,dan DPRD;UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan I'erundang-undangan yang menjadi 

sumber legal bagi lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 



Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dikatakan sebagai tanggapan pemerintah atau 

negara atas kehendak rakyat. Seperti diketahui, UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah 

pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 

Daerah, dan pengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 

Pada bagian lain, UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah pengganti UU Nomor 32 Tahun 1956 

tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang 

Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. 

Jelaslah bahwa pembentukan UU Nomor 22 Tahun 1999 sangat kuat 

dilatari oleh perubahan politik Indonesia yang ditandai oleh gencarnya gerakan 

reformasi dan kerusuhan sosial yang memakan banyak korban jiwa maupun harta. 

Pada kenyataannya, setelah setahun pemberlakuan uji coba pemberian otonomi 

daerah pada Daerah Tingkat I1 yang dipilih di tiap-tiap provinsi pada tahun 1995, 

tidak ada tindak lanjut yang berarti dari pemerintah. Bahkan, kekuatan militer 

semakin menjadi-jadi di arena politik praktis bersamaan dengan muncuInya isu- 

isu lokalitas yang mengedepankan partisipasi penuh dan hak-hak rakyat atas 

pembangunan di daerah. 

Pembentukan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

dan juga UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden B.J. 

Habibie yang merupakan Presiden Republik I'ndonesia peralihan dalam situasi 

transisi atau krisis politik dan ekonomi. Pada saat tersebut status B.J. Habibie 



adalah Wakil Presiden yang menggantikan Presiden Soeharto yang telah 

mengundurkan diri dari jabatannya akibat tekanan mahasiswa dan rakyat melalui 

berbagai demonstrasi. UU Nomor 22 Tahun 1999 ditandatangani Presiden B.J. 

Habibie tanggal 4 Mei 1999, sedangkan UU Nomor 25 Tahun 1999 

ditandatangani Presiden B.J. Habibie tanggal 19 Mei 1999. Pembentukan kedua 

jenis UU tersebut lantas menimbulkan kontroversi yang ditandai oleh pandangan- 

pandangan pro dan kontra di kalangan masyarakat." 

Pertama, kelompok yang tidak setuju beralasan bahwa kedua UU tersebut 

terlalu dangkal dan dibentuk secara terburu-buru dengan waktu pembahasannya 

sangat sempit sehingga substansinya perlu pendalaman kembali. Kelompok ini 

juga menganggap bahwa pembentukan kedua UU tersebut terlalu politis karena 

perencanaan dan pembahasannya tidak legitimate, sementara persoalan yang 

diundangkan sangat riskan dan sensitif. 

Kedua, kelompok yang setuju beralasan bahwa pembentukan kedua UU 

tersebut sangat tepat waktu untuk memanfaatkan momentum semangat reformasi 

di kalangan anggota dewan dan pemerintah yang belum tentu stabil pada pasca 

pemilihan umum 1999. Dengan kata lain, ada peluang dan kesempatan yang 

bagus untuk mewujudkan agenda desentralisasi dan demokratisasi yang 

merupakan prinsip dan tujuan idealnya sejak digulirkan pemerintah atau negara 

pada tahun 1995. 

" Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, Op. Cit., hlm. 8. 



Faktor politik ternyata sangat dominan mewarnai kelahi'ran UU Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di balik itu 

semua, ha1 yang lebih penting justru terletak pada satu simpcl bahwa produk 

perundangan otonomi daerah tersebut merupakan produk (legal drafternya) pihak 

eksekutif, bukan legislatif. Artinya, produk perundangan itu nierupakan politik 

hukum dari pemerintah, sehingga ia merupakan kebijakan top down, betapapun 

tidak menafikan adanya desakan dari berbagai elemen masyarakat untuk 

perubahan perundangan otonomi daerah yang lebih berkeadilan dan mengandung 

prinsip yang dibutuhkan rakyat, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, demokratisasi, 

dan debirokratisasi. 

2. Legal Drafting 

Pada konsideran bagian "menimbang" ayat c UU Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa "dalam menghadapi 

perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan 

persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan 

memberikan kewenangan yang has, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah 

secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan 

pemanfaatan sumberdaya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang 

dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sernentara 



pada konsideran "menimbang" ayat c UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dikatakan bahwa 

"untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber- 

sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, dengan sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian 

kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan".'2 

Dua poin dari sekian poin yang terdapat dalam konsideran UU Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah'dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di atas menyuratkan 

spirit legal yang cukup jelas di balik pembentukan kedua UU tersebut. Di luar 

spirit legal yang tertulis itu, ada spirit lain sebagaimana diungkapkan oleh dua 

orang legal drafter-nya, yaitu Warsito Utomo dan Afan Gaffar. 

Menurut Warsito Utomo, terdapat tiga ha1 pokok yang mendesak untuk 

diformulasikan dan diimplementasikan dari kebijakan otonomi daerah, yaitu: 1) 

pembagian kekuasaan (sharing of power); 2) pendistribusian pendapatan 

(distribution of income); dan 3) kemandirian sistem manajemen di daerah, 

Sementara menurut Afan Gaffar, ada beberapa ciri khas yang rherqonjol dari UU 

tersebut, khususnya pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. Pertama, UU tersebut berpihak pada upaya perwujudan demokrasi dan 

demokratisasi sebagaimana yang terlihat dari mekanisme rekruitmen pejabat 

Ibid., halaman 10, dan UU Otonomi Daerah 1999, Jakarta: Penerbit Restu Agung, 
1999, hlm. 1 1  dan 80. 
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pemerintah daerah dan proses legislasi daerah. Kedua, UU ini berupaya 

mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya yang ditunjukkan dengan penetapan 

letak titik berat otonomi daerah pada daerah Kabupaten dan Kota dan bukan pada 

Provinsi. Ketiga, UU tersebut menganut sistem otonomi daerah yang luas dan 

nyata sebagai pengganti sistem otonomi daerah yang lama yang dirumuskan 

sebagai "nyata, dinamis, dan bertanggung jawab". Keempat, U U  tersebut tidak 

lagi menganut sistem otonomi bertingkat. Kelima, UU tersebut mengandung 

maksud bahwa tidak ada sebuah kewenangan tanpa disertai pembiayaan (no 

mandate without funding).I3 Lebih lengkap dari apa yang dikatakan Afan Gaffar 

di atas ialah sebagai berikut : I 4  

Pertama, demokrasi dan demokratisasi. Dalam rekrut~nen pejabat di 

daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang ~emerintahan Dasrah memberikan 

kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat daerah. Tentu saja melalui Dewan 

perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten 

dan kota. Dalam konteks ini dan merupakan perbedaan paling prinsip dibanding 

UU Nomor 5 Tahun 1974 pada masa Orde Baru ialah tidak ada lagi campur 

tangan Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri, Menteri Sekretariat 

Negara, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan kata lain, siapa 

pun berhak menjadi GubernurlWakil Gubernur, BupatiIWakiI Bupati, 

WalikotaIWakil Walikota di daerahnya masing-masing tergantung pada pilihan 

dan penentuan dari masyarakat di daerah itu sendiri. Dengan mekanisme ini, 

l 3  Ibid., hlm. 14- 15. UU Otonomi Daerah 1999, Jakarta: Penerbit Restu Agung, 1999. 
l4 Syaukani, HR, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, Ofonomi Daerah Dalam Negara 

Kesafuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 
2002, hlm. 185-191. 



masyarakat di daerah memiliki keleluasaan memberdayakan dirinya dan juga 

leluasa menentukan kepercayaan, dukungan, dan pilihan kepada calon-calon 

pemimpinnya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam ha1 proses legislasi 

dan regulasi di daerah, masyarakat atau seluruh elemen pendukung demokrasi di 

daerah memiliki peran yang lebih besar. Dalam proses ini, semua Peraturan 

Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan 

Pemerintah Kota tidak perlu lagi mendapat legalisasi dari Pemerintah Pusat 

melalui Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Di sini, sebuah Peraturan 

Daerah yang dirancang oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, cukup disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah administrasi masing- 

masing. Jadi, alur hierarki dan mekanismenya lebih pendek dan tidak lagi bersifat 

komando atau instruksi. Pada sisi lain, peran legislasi dan pengawasan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun menjadi lebih vital dan independen. 

Kedua, memperpendek jarak antara pemerintah dan rakyat. Titik berat 

otonomi daerah yang dimaksudkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah ialah pada daerah kabupatenlkota, bukan pada daerah 

provinsi. Dengan demikian, terjadi jarak yang pendek antara pemerintah dan 

rakyat. Melalui jarak birokrasi yang pendek ini dimaksudkan agar masyarakat 

mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang cepat dan tepat dari Pemerintah 

Kabupaten atau Pemerintah Kota. Dalam jarak birokrasi yang pendek antara 

pemerintah dan rakyat tersebut akan terjadi pula komunikasi dan kepentingan 

politik yang interaktif, lebih langsung, dan kritis. Namun demikian, banyak 

kendala yang perlu diperhitungkan di sini. Antara lain, kenyataan bahwa tidak 



semua daerah kabupaten atau kota memiliki potensi ekonomi dan basis sosial 

yang sama. Daerah yang satu bisa lebih minus dibanding daerah lain, sementara 

daerah lain itu jumlah penduduknya sedikit, wilayah pemerintahannya tidak 

terlalu luas, memiliki potensi ekonomi yang bagus serta basis sosial yang kuat. 

Ketimpangan ini tentulah akan mengganggu kinerja masing-masing daerah 

otonom, terutama dalam ha1 pelayanan dan perlindungan. 

Ketiga, sistem otonomi luas dan nyata. Melalui sistem ini, Pemerintah 

Daerah memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan apa saja menyangkut 

penyelenggaraan pemerintah kecuali dalam lima ha1 kebijakan, yaitu : 1) politik 

luar negeri; 2) pertahanan dan keamanan negara; 3) moneter; 4) sistem peradiian; 

dan 5) agama. Namun, otonomi luas dan nyata itu tidak bisa juga dimanfaatkan 

secara sembrono oleh setiap Pemerintah Daerah sebab sangat terkait dengan 

potensi dan kemampuan daerah itu. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah tidak bisa 

membentuk semua dinas dan fungsi pelayanan yang belum tentu secara nyata 

didukung oleh kondisi sosial, ekonomi, dan keuangan daerah tersebut. Intinya, 

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memaksudkan otonomi 

luas dan nyata itu sebagai koreksi atas UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- 

pokok Pemerintahan di Daerah yang menganut sistem otonomi nyata, dinamis, 

dan bertanggung jawab, tetapi malah melahirkan dekonsentrasi yang keliru 

dengan hadirnya sejumlah lembaga Pemerintah Pusat di daerah provinsi, 

kabupatenlkota. 

Keempat, sistem otonomi yang tidak bertingkat. UU Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah tidak mengenal sistem otonomi bertingkat dan 



tidak mengenal tugas yang bersifat turunan dari aparat pemerintah di atasnya. 

Gubernur sebagai Kepala Daerah di tingkat provinsi bukanlah atasan para Bupati 

atau Walikota, sebab Pemerintah Provinsi hanya berwenang dalam ha1 

menyelenggarakan urusan-urusan yang bersifat lintas kabupaten dan lintas kota. 

Prinsip inilah yang membedakan antara UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- 

pokok Pemerintahan di Daerah. Pada UU Nomor 5 Tahun 1974 dikenal hierarki 

antara Daerah Tingkat I atau Daerah Provinsi dan Daerah Tingkat I1 atau Daerah 

KabupatenlKota. Di sini, pemerintah di daerah-daerah kabupaten atau kota 

menyelenggarakan urusan-urusan yang bersifat sisa dari Pemerintah Daerah di 

atasnya. Dengan demikian, pejabat pemerintah di daerah kabupatenlkota otomatis 

menjadi bawahan dari pejabat pemerintah di tingkat provinsi dan pemerintah di 

tingkat pusat. Oleh karena itu, otonomi dalam pengertian UU' Nomor 5 Tahun 

1974 ini disebut sebagai otonomi bertingkat dan otonomi residual. 

Kelima, tidak ada kewenangan tanpa disertai pembiayaan (no mandate 

without funding). Dalam ha1 ini, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dipertegas oleh UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "penyelenggaraan 

tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara". Sebaliknya, pada ayat (I)  dinyatakan bahwa 

"penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah". Menguatkan Pasal 78 ayat (2) UU 

Nomor 22 Tahun 1999 di atas, maka Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 1999 



tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan 

pula secara tegas bahwa "penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah 

kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat 

kepada Bupati~Walikota diikuti dengan pembiayaannya".'5 Cara pandang kedua 

UU di atas merupakan pembalikan dari cara pandang UU Nomor 5 Tahun 1974 

yang menganut prinsip nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang tentunya 

sangat menyesatkan dan tidak realistis. Prinsip otonomi d'alam UU Nomor 5 

Tahun 1974 dimaknai oleh kalangan birokrasi, militer, dan akademisi pada masa 

Orde Baru sebagai otonomi yang diikuti dengan kapasitas keuangan Pemerintah 

Daerah. Padahal, tidak mungkin sebuah negara atau pemerintahan mampu 

sepenuhnya menyiapkan semua kebutuhan finansialnya. Dengan demikian, logika 

yang dipakai UU Nomor 22 Tahun 1999 (dan juga UU Nomor 25 Tahun 1999) 

adalah money follows function. Berarti, Pemerintah Daerah diberi kewenangan 

yang seluas-luasnya sehingga dengan kewenangan itu Pemerintah Daerah dapat 

menggali sumber dana keuangan yang sebesar-besarnya sepanjang bersifat legal 

dan diterima masyarakat daerah itu. Sementara itu, pada UU Nomor 5 Tahun 1974 

dianut prinsip function follows money yang bermakna bahwa perubahan fungsi 

dan kewenangan Pemerintah Daerah tergantung pada perubahan kapasitas 

keuangan daerah tersebut. 

Keenam, penguatan rakyat melalui Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sangat 

memperkuat posisi Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat 

Lihat juga UU Otonomi Daerah 1999, Up. Cit., hlm. 34 dan 84. 



provinsi, kabupatenkota. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

tersebut masyarakat memperoleh peluang penguatan dalam ha1 proses rekruitmen 

politik lokal atau pembuatan kebijakan publik di daerah. Pada masa Orde Baru, 

kebijakan publik di daerah dimonopoli oleh kalangan elit politik lokal, sehingga 

membunuh partisipasi kritis rakyat dan juga menipiskan prinsip pelayanan dan 

perlindungan kepada rakyat di daerah. Poin keenam ini merupakan pembalikan 

dari kenyataan yang termaktub dalam U U  Nomor 5 Tahun 1974 yang menyatakan 

bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Penvakilan 

Rakyat Daerah (DPRD). Akibatnya, posisi Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) yang seharusnya independen menjadi lebih rendah dibanding posisi 

Gubernur di Tingkat Provinsi, Bupati di Tingkat Kabupaten, dan Walikota di 

Tingkat Kota.' Padahal, ketiga pejabat struktural itu adalah bagian dari aparatur 

Pemerintah Pusat yang bertugas di daerah dalam kerangka penyelenggaraan 

sistem dekonsentrasi. Dalam hierarki seperti inilah Gubernur, Bupati, dan 

Walikota dapat melakukan veto atas nama Presiden Republik Indonesia atau 

menolak semua inisiatif kebijakan yang muncul dari lembaga legislatif daerah. 

Konsep ini semakin menguat setelah Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud pada 

masa Orde Baru mengeluarkan fatwa tentang "Gubernur sebagai penguasa tunggal 

di daerah". Namun demikian, walaupun posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) cukup kuat dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah ini, belum ada jaminan bahwa lembaga legislatif ini dapar mewakili 

kepentingan rakyat. Apalagi, banyak terungkap kasus kriminal, penyalahgunaan 

wewenang, dan perilaku berfoya-foya yang melibatkan anggota Dewan 



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selain banyaknya anggota legislatif itu yang 

berpendidikan rendah dan minim pengalaman atau pengetahuan tentang 

pengawasan dan pembuatan kebijakan publik. 

Keenam poin di atas merupakan kandungan maksud yang menjadi legal 

spirit pembentukan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Bila dilihat berdasarkan sifat fungsi hukum dan latar belakang politik serta 

ekonomi pembentukan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

ini, maka sebagai sebuah produk hukum. dapat dikatakan bahwa UU tersebut 

mengandung karakter aspiratif. Dengan kata lain, UU tersebut memuat materi- 

materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang 

dilayaninya. Dengan demikian, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah tersebut dapat dijadikan cermin atau dianggap sebagai kristalisasi dari 

kehendak rakyat. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini 

juga lahir dari konfigurasi politik reformasi yang cenderung menuju ke arah 

demokratis, walaupun dalam perjalanannya demokrasi itu masih tersendat-sendat 

yang ditandai oleh lemahnya penegakan hukum dan kacaunya hierarki 

pembentukan hukum. 

Akan tetapi, bila UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

ini akan dikatakan sebagai produk hukum yang berkarakter responsif atau 

populistik, maka legal drafter dan kerangka legal drafting-nya perlu mendapat 

sorotan kritis. Pada kenyataannya, pembentukan UU Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah ini masih menimbulkan banyak kontroversi dan 

pertentangan pendapat di kalangan masyarakat. 



Tabel di bawah ini akan lebih menjelaskan tipe karakter UU Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai produk hukum:I6 

Tabel 3. 

Tipe Karakter Produk Hukum 

- - 

l6 Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, Op. Cit., halaman 164. Lihat juga Mohammad 
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, JakartalYogyakarta: LP3ES dan UII Pres, 1998, 
halaman 24-26. 

Konteks 
konfigurasi 
politik yang 
melahirkan- 
n ya 
Proses 
pembuatan 
hukum 

Sifat fungsi 
hukum 

Kemung- 
kinan 
penafsiran 
oleh 
pemerintah 

Karakter Produk Hukum 
Konservatif atau Elitis 

Lahir dari konjigurasi politik 
yang otoriter. Kekuasaan politik 
didominasi oleh satu kelompok 
atau koalisi kelompok elit yang 
memegang kekuasaan eksekutif. 
Bersifat sentralistik. Didominasi 
oleh lembaga-lembaga negara, 
terutama pemegang kekuasaan 
eksekutif. 

Bersifat positivis- 
instrumentalistik. Memuat 
materi-materi yang lebi h 
merefleksikan visi sosial dan 
politik pemegang kekuasaan atau 
memuat materi yang lebih 
merupakan alat untuk 
mewujudkan kehendak dan 
kepentingan program pemerintah. 

Peluang untuk interpretasi 
sangat sempit. Memuat materi 
tentang hal-ha1 penting yang 
cukup rinci, sehingga memberi 
sedikit peluang bagi pemerintah 
untuk membuat penafsiran 
sendiri melalui berbagai 
peraturan pelaksanaan dan 
peluang yang sempit itu pun 
hanya berlaku 
untuk hal-ha1 yang betul-betul 
bersifat teknis. 

Karakter Produk Hukum 
Responsif atau Populistik 

Lahir dari konjigurasi politik 
yang demokratis. Kekuasaan 
politik tersebar di berbagai 
kelompok masyarakat yang 
kepentingannya beragam. 
Bersifat partisipatif. Mengundang 
sebanyak-banyaknya partisipasi 
masyarakat melalui kelompok- 
kelompok sosial dan individu di 
dalam masyarakat. 
Bersifat aspiratif. Memuat materi- 
materi yang secara umum sesuai 
dengan aspirasi atau kehendak 
masyarakat yang dilayaninya 
sehingga produk hukum itu dapat 
dipandang sebagai kristalisasi dari 
kehendak masyarakat. 

Peluang untuk interpretasi cukup 
luas. Memuat'materi yang singkat 
dan pokok-pokoknya saja 
sehingga membuka peluang yang 
luas kepada pemerintah untuk 
membuat berbagai interpretasi 
dengan berbagai peraturan 
lanjutan yang berdasarkan visi 
sepihak dari pemerintah dan 
tidak sekadar masalah teknis. 



Dalam konteks Tabel di atas, terjadi hubungan sebab akibat yang 

menyangkut situasi politik dan kebijakan di bidang hukum. Tipe karakter produk 

hukum yang responsif, misalnya, akan menunjukkan latar belakang politik yang 

demokratis. Sebaliknya, konfigurasi politik yang bersifat otoriter akan 

menghasilkan karakter produk hukum yang konservatif. Lalu, bagaimana dengan 

UU Nomor 22 Tahun 1999 (UU Nomor 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan 

Daerah? Seperti dikatakan di atas, UU tersebut masih merupakan produk lembaga 

eksekutif yang tidak bebas sepenuhnya dari sejarah kebijakan otonomi daerah 

sejak Orde Baru. Dengan demikian, UU tersebut masih menimbulkan masalah 

dalam legal drafting-nya. 

Menurut Bernhard May dan Gabe ~errazzi ,"  terdapat dua masalah 

besar yang sering muncul setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah diterbitkan dan diterapkan. Masalah perta~na terkait dengan 

konflik dalam pembagian urusan antar tingkatan pemerintah, khususnya yang 

berkaitan dengan soal aset daerah yang menghasilkan pendapatan. Masalah kedua 

terkait dengan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh daerah yang 

masih di bawah standar. Di sisi lain, menurut kedua pakar Indonesia ini, "muncul 

juga kesan bahwa beberapa daerah lebih menekankan proyek yang 'bergengsi' 

(prestige projects) dan menetapkan belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) yang berlebihan". 

" Bernhard May dan Gabe Ferrazzi, "Arsitektur Pembagian Urusan Pemerintahan: 
Kebutuhan Pembenahan Konstitusional dan Legislatif," dalam buletin lnovasi CLGI Tahun 111 
Nomor 1, Jakarta: YIPDICLGI, Januari-Maret 2004, halaman 2-3. 



Menurut kedua tokoh ini, salah iatu akar permasalahan di atas terletak 

pada ketidakjelasan kewajiban daerah terhadap penyediaan pelayanan publik. Hal 

ini terjadi karena kaburnya kerangka pembagian urusan antartingkatan 

pemerintahan yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU ini semua urusan atau kewenangan 

diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota kecuali beberapa 

urusan yang tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat, tetapi tidak dijelaskan secara 

rinci dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh 

karena itu, penjelasan tentang urusan yang dikecualikan itu diatur secara rinci 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. 

Arsitektur hukum UU Nomor 22 Tahun 1999 dan juga UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini tentu saja memberikan keleluasaan 

(diskresi) kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, tetapi oleh sebab 

urusan yang "residual", yaitu urusan sisa dari seluruh urusan pemerintahan yang 

secara implisit menjadi urusan kabupaten atau kota. Arsitektur pembagian urusan 

ini tidak menuntut daftar urusan kabupaten atau kota yang ekspljsit. Namun, Pasal 

11 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini 

memberikan juga ketentuan yang dimaksudkan untuk mendefinisikan secara lebih 

jelas sebagian urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah 

Kota, yaitu penjelasan soal bidang yang wajib dilaksanakan oleh Daerah 

Kabupaten dan Daerah kota. Menurut Bernhard May dan Gabe ~errazi," 

pernyataan pada Pasal I 1  ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

'' Ibid. 



Pemerintahan Daerah yang berbunyi "bidang yang wajib dilaksanakan oleh 

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota" tersebut merupakan kesalahan perumusan 

hukum (legal drafiing error). Dianggap legal drafiing error karena yang 

dimaksud menjadi kewajiban Daerah Kabupaten dan Daerah Kota itu hanyalah 

soal penyelenggaraan kewenangan atau urusan tertentu dalam bidang yang 

diuraikan pada pasal tersebut. 

Akibat legal drafiing error itulah, maka pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 untuk mempertegas maksud Pasal 

11 ayat (2 )  UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan 

menjelaskan bahwa "pelaksanaan kewenangan wajib merupakan pelayanan 

minimal pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dengan 

standar yang 'ditentukan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh 

Pemerintah". Namun, menurut Bernhard May dan Gabe Ferrazzi, upaya 

penjelasan melalui Peraturan Pemerintah tersebut tetap tidak dapat membenahi 

kesalahan mendasar dalam pengaturan kewenangan atau urusan wajib yang 

dimaksud Pasal I I UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kedua tokoh ini menyatakan bahwa arsitektur pembagian urusan juga 

menimbulkan konflik berkepanjangan antara kerangka hu kum desentralisasi dan 

peraturan perundang-undangan sektoral. Sebagai contoh, terdapat berbagai 

instansi sektoral yang tetap mempertahankan kewenangannya, walaupun 

kewenangan itu tidak sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 'I'ahun 2000. Jadi, 

peraturan perundang-undangan sektoral yang diacu instansi dalam menjalankan 



kewenangannya itu belum disesuaikan sama sekali dengan UU Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan, dalam kenyataannya, instansi- 

instansi sektoral tersebut "mempertahankan" dan "menginjak" atau "menarik 

kembali" urusan yang semestinya sudah menjadi urusan Pemerintah Daerah ke 

lingkungan s e k t ~ r n ~ a . ' ~  

Tentu masih ada lagi poin-poin dalam setiap pasal UU Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah yang tergolong ke dalam legal drajling error. 

Oleh karena itu, dalam perubahan atau penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu dimasukkan prinsip-prinsip yang 

melindungi eksistensi otonomi daerah. Salah satu prinsip yang paling krusial atau 

rentan ialah prinsip subsidiaritas, yaitu prinsip yang berkaitan dengan Pemerintah 

Pusat yang hanya melaksanakan urusan tertentu bila Pemerintah Daerah tidak 

dapat menjalankan pekerjaannya atau bila Pemerintah Daerah memerlukan 

bantuan Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan di daerah secara baik. 

Apalagi, prinsip subsidiaritas tersebut menuntut Pemerintah Daerah memberikan 

ruang gerak yang luas dan memadai kepada kekuatan masyarakat sipil 

(masyarakat madani) dan sektor swasta. 

Sementara itu, pada sisi lain, prinsip otonomi".~ daerah harus juga 

menekankan pada pengertian bahwa kekuasaan Pemerintah Daerah merupakan 

bagian dari kekuasaan negara.20 Dengan kata lain, Pemerintah Daerah tidak 

memiliki kedaulatan yang setara dengan pengertian "negara dalam negara" 

l 9  Ibid. 
20 Ibid 



sehingga setiap kegiatan pemerintah di daerah harus tetap selaras dengan 

peraturan perundang-undangan di atasnya. Jadi, kewenangan Pemerintah Daerah 

otonomi tetaplah berada dalam kerangka kepentingan nasional. 

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan 
>\ 

berbagai penekanan yang terkait dengan jaminan atas mutu dan akses pada 

pelayanan publik yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Dengan 

demikian, diperlukan penentuan tentang Standar Pelayanan .Minimal untuk 

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah otonomi. Dengan kata lain, agar 

kriteria penentuan urusan wajib dan Standar Pelayanan Minimal dapat diterapkan 

dengan baik dan bebannya tidak melebihi kapasitas yang dimiliki daerah serta 

keuangan nasional, maka dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah perlu - diatur proses perancangan penetapan urusan wajib dan Standar 

Pelayanan Minimal dengan persyaratan kelayakan, sebagai berikut :21 

Pertama, memperkirakan apakah negara dapat menjangkau pembiayaan 

urusan wajib dan Standar Pelayanan Minimal yang akan ditetapkan dalam waktu 

yang ditentukan dan memperhatikan tahapan penetapan urusan wajib dan Standar 

Pelayanan Minimal dalam bidang dan antarbidang yang terkait dengan 

pertimbangan soal jangkauan pembiayaan. 

Kedua, menjamin tersedianya sistem pendataan yang mampu memonitor 

pencapaian urusan wajib dan Standar Pelayanan Minimal yang akan ditetapkan. 

Ketiga, melibatkan stakeholder utama untuk memperoleh dan 

memanfaatkan keahlian teknis serta untuk mendapatkan dukungan politis. 

2'  Ibid. 



Di luar ketiga pokok di atas, prinsip pembiayaan urusan wajib dan Standar 

Pelayanan Minimal perlu dijelaskan secara umum dalam UU Nomor 22 Tahun 

1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dengan penekanan bahwa prinsip pelaksanaan urusan wajib dan Standar 

Pelayanan Minimal tersebut tetap berada dalam kerangka penyelenggaraan 

otonomi daerah. Implikasinya terletak pada pembiayaan urusan wajib dan Standar 

Pelayanan Minimal itu yang mesti diambil dari sumber keuangan untuk 

penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi 

Hasil, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan demikian, UU Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu memasukkan faktor yang berkaitan 

dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk membiayai urusan wajib dan Standar 

Pelayanan Minimal agar dapat mencapai tujuan yang berhubungan dengan sistem 

perimbangan keuangan, yaitu pemerataan pelayanan publik pada masyarakat. Bila 

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperbarui berdasarkan 

poin-poin yang disinggung dari legal drajing error dan juga dengan membentuk 

UU sektoral untuk mengatasi tumpang tindih peraturan perundangan-undangan 

yang terkait, maka akan diperoleh visi yang menyangkut susunan pembagian 

urusan yang ideal, sehingga prinsip-prinsip baru itu akan dikuatkan kemudian 

dalam dasar hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi atau UU Dasar Negara 

Republik Indonesia. 

3. Implikasi ke dalam Sistem Hukum Tata. Negara 

Dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan juga UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 



Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka terjadi perubahan mendasar pula 

dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terutama dalam ha1 sistem hukum 

ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah serta hubungan antara badan legislatif daerah dan badan 

eksekutif daerah. 

Pada negara yang berbentuk susunan federal dengan beberapa negara yang 

berkedudukan dan tergabung sebagai negara bagian di dalamnya, juga dikenal 

Pemerintahan Lokal yang merupakan bagian dari negara bagian. Dalam sistem 

susunan federal ini, negara bagian boleh memiliki UUD sendiri, sedangkan 

Pemerintahan Lokal tidak boleh memiliki UU Dasar sendiri. Dalam negara yang 

berbentuk susunan federal tersebut penyelenggaraan Pemerintahan Lokal diatur 

oleh atau atas kuasa dari Pemerintah Negara Bagian. 

Sementara itu, dalam negara yang berbentuk kesatuan seperti Indonesia, 

susunan kesatuan diatur oleh atau atas kuasa dari Pemerintah Pusat. Pada negara 

yang berbentuk susunan kesatuan ini Pemerintahan Lokal-nya dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu. Pemerintahan Lokal Administratif dan Pemerintahan Lokal yang 

Mengurus Rumah Tangga Sendiri atau dikenal dengan istilah Pemerintahan 

Daerah Otonom. Di Indonesia, Pemerintahan Daerah Otonom pernah dikenal 

dengan istilah Pemerintahan Daerah Swatantra. Akan tetapi, sejak tahun 1990-an 

istilah itu lebih dikenal dengan istilah Pemerintahan ~ a e r a h . ~ ~  Namun, wacana 

maupun praktik kebijakan-kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah atau 

22 Harsono, Hukum Tata Negara. Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa, Yogyakarta: 
Liberty, 1992, hlm. 2. Adnan Buyung Nasution, et.al.Federalisme untuk Indonesia, Kompas, 1999, 
hlm.69-85 terutama pada topik Pengalaman Negara-Negara ASEAN Dalam Federalisme oleh 
Syamsumar Dam. 



desentralisasi di Indonesia sesungguhnya sudah bergulir sejak masa kemerdekaan 

Republik Indonesia tahun 1945. 

Menurut C.F. Strong sebagaimana dikutip Miriam ~"diardjo,~'  negara 
t 

kesatuan adalah bentuk negara yang meletakkan wewenang legislatif tertinggi 

pada satu badan legislatif tingkat nasionallpusat. Kekuasaangun terletak pada 

Pemerintah Pusat, bukan pada Pemerintah Daerah. Kedaulatan ke dalam maupun 

ke luar pun berada di tangan Pemerintah Pusat. Namun, Pemerintah Pusat 

benvenang menyerahkan sebagian kekuasaannya pada daerah berdasarkan hak 

otonomi, tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan Pemerintah 

Pusat. Hak otonomi ini merupakan model yang dipakai oleh negara kesatuan 

dengan sistem desentralisasi. 

Jadi, hakikat negara kesatuan terletak pada kedaulatannya yang tidak 

terbagi atau terletak pada kekuasaan Pemerintah Pusat yang tidak dibatasi sebab 

konstitusi negara kesatuan hanya mengakui badan legislatif tingkat nasionallpusat. 

Dengan demikian, kewenangan Pemerintah Daerah membuat peraturan bagi 

daerahnya sendiri bukanlah berarti daerah itu berdaulat sebab kekuasaan 

pengawasan tertinggi tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. C.F. Strong 

menyimpulkan bahwa terdapat dua ciri mutlak yang melekat pada negara 

kesatuan, yaitu I )  adanya supremasi dari Dewan Penvakilan Rakyat Pusat; dan 2) 

tidak ada badan-badan lain yang berdaulat. Dibanding negara konfederasi atau 

negara federasi, negara kesatuan merupakan bentuk negara yang terikat dalam 

23 Miriam Budiardjo, Op. Cit., hlm. 140- 141. 



integrasi yang kuat. Bagi warga negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, 

yaitu Pemerintah Pusat dari negara kesatuan. 

Akan tetapi, dalam konteks N,egara Kesatuan Republik Indonesia, 

kebijakan otonomi daerah mengalami rantai panjang historis yang sangat 

ditentukan oleh konfigurasi politik nasional. Dengan katd lain, bila Pemerintah 
"I 

Pusat mengalami dinamika politik yang dinamis ke arah demokratis sehingga 

kebijakan yang keluar untuk Pemerintah Daerah juga sama, maka perkembangan 

demokrasi dan partisipasi politik atau lembaga politik rakyat di daerah akan 

mengalami keleluasaan yang besar. Sebaliknya, bila dinamika politik Pemerintah 

Pusat mengalami perkembangan ke arah otoritarianisme, maka akan muncul 

pemerintahan yang sentralistik, sehingga mengakibatkan mandulnya seluruh 

elemen-lemen demokrasi dan partisipasi politik rakyat. 

Secara historis, Tabel di bawah ini akan menggambarkan hr~bungan sebab 

akibat antara konfigurasi politik nasional dan hakikat otonomi yang ditandai oleh 

sejumlah peraturan perundangan-undangan: 24 

24 Syaukani, HR, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, Op. Cit., hlrn. 1 1  8. 



Tabel 4. 

Periodesasi dan Hakikat UU 

Bila Tabel di atas dibandingkan dengan Tabel yang hampir mirip dari 

Periodesasi 

Perjuangan Kemerdekaan 
(1945-1949) 
Pascakemerdekaan 
(1950-1959) 
Demokrasi Terpimpin 
(1 959-1 965) 

Orde Baru 
(1 965-1 998) 
Setelah Orde Baru 
(1 998-Sekarang) 

Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria di bawah ini, maka akan terlihat perbedaan 

cara pandang dalam periodisasi dan tafsiran terhadap konfigurasi politik nasional 

Sumber: Syaukani, HR, Afan Gaffar, dun M. Ryaas Rasyid: Ofonomi Daerah Dalam Negara 
Kesafuan, Pusfaka Pelajar, halaman 118, 2002. 

Konfigurasi 
Politik 

Demokratis 

Demokratis 

Otoritarian 

Otoritarian 

Demokratis 

serta pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ~ae rah :~ '  

Tabel 5. 

UU Pemerintahan Daerah dan Hubungan Kekuasaan Pusat - Daerah 

UU Otonomi 

UU Nomor 1 Th. 1945 
UU Nomor 22 Th. 1948 
UU Nomor 1 Th. 1957 

Penpres Nomor 6 Th. 
1959 
UU Nomor 1 8 Th. 1965 
UU Nomor 5 Th. 1974 

UU Nomor 22 Th. 1999 
UU Nomor 25 Th. 1999 

Hakikat 
Otonomi 

Otonomi Luas 

Otonomi Luas 

Otonomi 
Terbatas 

.Sentralisasi 

Otonomi Luas 

25 Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, Op. Cif., him. 173. Lihat juga Mohammad Mahfud 
MD, Op. Cif., hlm. 329-1 10. 

Periode 

1 945- 1949 

1959- 1966 

1966- 
196911971 
1971-1988 

Tekanan Pola 
Hubungan Kekuasaan 

Pusat dan Daerah 
Otonomi Luas; 
Desentralisasi 

Sentralistik; 
Dekonsentrasi 
Otonomi Luas; 
Desentralisasi 
Sentralistik; 
Dekonsentrasi 

Konfigurasi 
Politik 

Demokratis 

Otoriter 

Demokratis 

Otoriter 

Produk Hukum 

UU Nomor 1 Th. 1945 
UU Nomor 22 Th. 1948 
UU Nomor 1 Th. 1957 
Penpres Nomor 18 Th. 1959 
UU Nomor 18 Th. 1965 
TAP MPRS Nomor 21 Th. 
1966 
TAP MPR Nomor IV Th. 
1973 
UU Nomor 5 Th. 1974 
UU Nomor 5 Th. 1975 



Periode 

1 Sekarang I Demokratis 1 (?) 1 :\omor 22 Th. 1999 1 
I ~ u s a t d a n  Daerah I 

I UU Nomor 25 Th. 1999 
Cafafan: Tanda ranya di sattr kolont terakhir memang diberikan oleh penyustrn Tabel ini untuk 
kebufuhan pelafihan. Artinya, fanda tanya fersebut akan diisi oleh peserfa pelafihan berdasarkan 
kenyafaan sehari-hari yang dilihaf, dirasakan, dun dialami oleh peserta pelafihan. Inilah ciri khas 
pendidikan parfisipafif kalangan Lembaga Sivadaya Masyarakat (LSM). Sumber: Noer Fauzi dun R. 
Yando Zakaria, Men-siasar-i Otonomi Daerah., hltn. 173. Mohamtnad Mahfud MD, Polifik Hukum di 
Indonesia, LP 3 ES,200/. 

Konfigurasi 
Politik 

1988- 

Bila kita cermati lebih jauh, dua Tabel ini memang dirumuskan oleh dua 

I TAP MPR Nomor IV Th. 

kelompok kritis yang sesungguhnya beroposisi dalam ha1 profesi. Kelompok 

Tekanan Pola 
Hubungan Kekuasaan 

pertama adalah sebagian dari anggota legal drafrer UU Nomor 22 Tahun 1999 

Produk Hukum 

yang lebih dikenal sebagai kelompok akademisi yang dekat dengan pemerintah 

secara kritis, sedangkan kelompok kedua dikenal sebagai aktivis Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki data-data empiris hasil pergulatannya 

dengan masyarakat. 

Namun, terlepas dari perbedaan yang tidak terlalu jauh itu, kedua 

kelompok ini cukup cermat dalam menggambarkan hubungan antara konfigurasi 

politik nasio.nal dan pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan 

yang juga sangat mempengaruhi sistem hukum tata negara Indonesia. 

Setelah pembentukan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974 "tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah dan pengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa, termasuk juga pembentukan UU Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai 



pengganti UU Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, 

maka terjadi perubahan yang signifikan pula dalam hubungan kekuasaan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuar~ Republik 

Indonesia. 

Perubahan itu terjadi dalam tiga ha1 pokok yang merupakan masalah 

prinsip dalam konteks ketatanegaraan sebuah negara kesatuan seperti Indonesia, 

yaitu 1) asas desentralisasi; 2) asas dekonsentrasi; dan 3) tugas pembantuan 

(medebewind). Lebih lengkap dapat dilihat pada uraian di bawah ini:26 

Pertama, desentralisasi. Desentralisasi berarti penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonomi dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dan Badan 

Legislatif Daerah (DPRD) dapat membentuk badan-badan tersendiri untuk 

melaksanakan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat, seperti kelembagaan 

dinas-dinas di provinsi dan kabupaten atau kota. Dinas,-dinas di provinsi 

bertanggung jawab pada Gubernur, sedangkan dinas-dinas di kabupaten dan kota 

bertanggung jawab pada Bupati dan Walikota. Di sini, dinas-dinas di provinsi 

bukanlah atasan dinas-dinas di kabupaten dan kota. Dengan demikian, 

desentralisasi berarti pelimpahan/penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang 

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

26 Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, Ibid., hlm. 152-154. Lihat juga Mohammad Mahfud 
MD, Ibid., hlm. 94. 



institusi/lembaga/pejabat di bawahnya sehingga pemegang amanah tidak berhak 

bertindak atas nama sendiri. 

Pada sisi lain, institusi/lembaga/pejabat yang menyerahkan kewenangan 

itu tidak dapat memerintah pihak yang telah diberi wewenang atau kekuasaan 

tersebut untuk mengambil atau membuat keputusan. Dalam ha1 ini, ada dua jenis 

desentralisasi, yaitu 1)  desentralisasi teritorial: penyerahan kekuasaan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) yang dibatasi oleh 

teritorial daerah; dan 2) desentralisasi fungsional: pelimpahan kekuasaan untuk 

mengatur dan mengurus fungsi tertentu yang dibatasi oleh jenis fungsi itu, seperti 

khusus soal pertanahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. 

Kedua, dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonomi sebagai wakil atau 

perangkat Pemerintah Pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Badan-badan bentukan Pemerintah Pusat yang akan melaksanakan 

wewenang di satu daerah merupakan wakil Pemerintah Pusat. Kelembagaan 

kantor-kantor wilayah merupakan wakil Pemerintah Pusat di tingkat provinsi, 

sedangkan kantor-kantor departemen merupakan wakil Pemerintah Pusat di 

tingkat kabupaten dan kota. 

Kantor-kantor departemen di tingkat kabupaten atau kota merupakan 

bawahan langsung dari kantor-kantor wilayah di tingkat provinsi, sementara 

institusi/lembaga/pejabat yang menyerahkan kewenangan dapat memberi perintah 

pada pejabat yang diserahi kewenangan itu untuk mengambil atau membuat 

keputusan. Jadi, dekonsentrasi masih bernuansa sentralisasi sebab penyerahan 



kewenangan atau kekuasan dari Pemerintah Pusat ke pejabat-pejabat atau aparat 

pemerintah di daerah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah 

Pusat di daerah. 

Ketiga, tugas pembantuan (medebewind). Tugas pembantuan mengandung 

maksud bahwa Pemerintah Daerah ikut serta melaksanakan urusan Pemerintah 

Pusat di tingkat daerah dengan kewenangan yang diberikan lebih luas dan lebih 

tinggi. Tugas pembantuan ini merupakan salah satu wujud dekonsentrasi sebab 

pemerintah tidak membentuk badan sendiri yang tersusun secara vertikal. Tugas 

pembantuan yang berlaku di Pemerintahan Daerah ini  hanya dikenal dalam 

ketatanegaraan Belanda dan Indonesia. Intinya adalah penugasan dari Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Daerah dan seterusnya ke bawahnya dalam rangka 

melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta 

sumberdaya manusia. Pemerintah Daerah yang diserahi amanah berkewajiban 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Pemerintah Pusat. 

Dengan kata lain, tugas pembantuan merupakan kewajiban yang diberikan 

oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah agar melaksanakan peraturan- 

peraturan dengan ciri kewenangan sebagai berikut: I )  materi yang dilaksanakan 

tidak termasuk urusan rumah tangga daerah-daerah otonomi; 2) dalam 

melaksanakan tugas pembantuannya Pemerintah Daerah Otonomi memiliki 

kelonggaran untuk menyesuaikan hal-ha1 yang berkaitan dengan kekhususan 

daerahnya sejauh dimungkinkan oleh peraturan perundangan; dan 3) pemegang 

urusan tugas pembantuan hanyalah daerah-daerah otonomi saja sebab tidak 



mungkin alat-alat pemerintahan lainnya yang tersusun secara vertikal melakukan 

tugas pembantuan juga. Contoh yang berkaitan dengan tugas pembantuan ini 

dapat dilihat pada proyek-proyek Instruksi Presiden (Inpres) dan Jaring Pengaman 

Sosial (JPS). 

Tabel di bawah ini akan lebih menjelaskan secara komparatif mengenai 

ketiga kerangka prinsipil dalam tata negara model negara kesatuan, seperti Negara 

Kesatuan Republi k Indonesia : 

Tabel 6. 

Perbedaan Kewenangan Pusat - Provinsi - KabupatenKota 

Sumber: Analisis Penulis 

Berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP 

MPR RI) Nomor I11 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 

Pola 
Hubungan 

Desentra- 
lisasi 

Dekon- 
sentrasi 

Pemban- 
tuan 
(Mede- 
bewind) 

Sifat 
Pernberian 

Kewenangan 

Penyerahan 

Pel impahan 

Pengikutsertaan 

Perbedaan 

Pusat 

Pengawasan; 
Pengendalian; 
Pertanggung- 
jawaban umum 

Kebijaksanaan; 
Perencanaan; 
Pembiayaan; 
Pengawasan 
Kebijaksanaan; 
Perencanaan; 
Pelaksanaan; 
Pembiayaan; 
Pengawasan 

Kewenangan pada 
Wilayah 
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Peraturan perundang-undangan? maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan juga UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk ke dalam kategori 

perundang-undangan yang berada di bawah norma-norma dan peraturan-peraturan 

dasar, yaitu Konstitusi (UU Dasar 1945) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Repub l ik Indonesia. 

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, maka dalam 

penyelenggaraan pemerintahan semua perbuatan aparat negara harus selalu berada 

dalam kerangka tertib hukum sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR RI) Nomor 111 Tahun 2000 tentang Sumber 

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di atas. Kerangka ini 

semua terjadi -sebagai konsekuensi yang timbul dari suatu negara hukum, seperti 

negara ~ndonesia.~' Dengan kata lain, tertib hukum itu akan selalu menjadi 

petunjuk bagi setiap aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsinya. 

Dari tertib hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan 

sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan juga 

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah itulah kewenangan masing-masing aparat pemcrintah di daerah 

diatur dan ditentukan. 

'' Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR 
RI) Nomor III/MPR~2000 berbunyi: "Tata urutan peraturan perundang-Llndangan merupakan 
pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang- 
Undangan Republik Indonesia adalah: 1 .  UU Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia; 3. Undang-Undang; 4. Peraturan pemerintah pengganti UU (Perpu); 5. 
Peraturan Pemerintah; 6 .  Keputusan Pemerintah; 7. Peraturan Daerah." 

'* Lihat Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuafan Apurat Pemerintah dun 
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 12-1 3. 



Pada sisi lain, pembentukan UU Nomor 22 Tahun 1999 dilakukan sebelum 

amandemen UU Dasar 1945. Oleh sebab itu, UU Nomor 22 Tahun 1999 perlu 

disesuaikan dengan konstitusi negara yang sudah diamandemen tersebut. Hal ini 

sangat mendesak karena terkait dengan 'hierarki hukum dalam konteks 

ketatanegaraan dan juga terkait erat dengan peraturan lanjutan dari UU Nomor 22 

Tahun 1999 sendiri. 

Hal di atas sangat terkait pula dengan masalah pernbagian kekuasaan 

dalam pemerintahan. Menurut Sadu ~ a s i s t i o n o , ~ ~  pokok-pokok pembagian 

kekuasan di suatu negara jelas diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan 

itu, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sebelum diamandemen, U U  D 1945 

menggunakan prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power) di antara 

lembaga tinggi negara. Dengan kata lain, U U  Dasar 1945 sebelum diamandemen 

tidak menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan (separation ofpower). 

Akibatnya, sering terjadi saling pengaruh atau tumpang tindih antara 

kekuasaan lembaga tinggi negara yang satu dengan lembaga ti~iggi negara yang 

lainnya. Misalnya, pada Pasal 5 ayat ( 1 )  UUD 1945 diatur bahwa kekuasan 

membentuk UU berada ditangan Presiden. Padahal, seharusnya secara hakiki 

kekuasaan membentuk U U  itu berada di lembaga legislatif. Oleh sebab itu, 

sepanjang masa kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden selalu berada pada 

posisi yang sangat berkuasa dan cenderung menjadi otoriter. :., 

29 Sadu Wasistiono, "Membangun Hubungan Kerja Antar Badan Eksekutif Daerah 
dengan Badan Legislatif Daerah," dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (Penyunting), Etika 
Hubtingun Legislatif-Eksekzrtif dalant Pelaksanaan O~onomi Daerah, Bandung: Fokusmedia, 
2002, hlm. 18. 



Sistem inilah yang menjiwai atau diturunkan ke dalam UU Nomor 22 

Tahun 1999 yang pada Pasal 69 mengatur bahwa kewenangan menetapkan 

Peraturan Daerah berada di tangan Kepala Daerah. Sementara itu. menurut Pasal 

19 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) memiliki hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. 

Pada amandemen pertama UUD 1945, terutama pada Pasal 5 ayat (1) dan 

Pasal20 ayat (I), terjadi perubahan mendasar yang menyatakan bahwa kekuasaan 

membentuk UU berada di tangan Dewan Penvakilan Rakyat (DPR). Sementara 

itu, dalam perubahan tersebut dinyatakan pula bahwa Presiden berhak 

mengajukan rancangan UU untuk diajukan kepada Dewan Penvakilan Rakyat 

(DPR). Namun, saat itu, hasil amandemen tersebut belum dapat digunakan 

sebagai rujukan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena UU Nomor 

22 Tahun 1999 pada saat itu belum direvisi. Apalagi, UU Nomor 22 Tahun 1999 

tersebut disusun dan disahkan sebelum terjadinya amandemen UUD 1945. Jadi, 

konflik atau disharrnoni yang sering muncul dalam hubungan antara Badan 

Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah di berbagai kabupaten atau kota 

bertitik-tolak dari hierarki tata perundangan di a t a ~ . ~ '  

B. Partai Politik dan Keanggotaan DPRD dalam Kerangka Otonomi 

Daerah 

Dalam bidang hukum, gerakan reformasi tahun 1998 menjadi penting 

karena banyaknya perubahan perundang-undangan dan pembentukan peraturan 



perundang-undangan yang baru. Pencabutan paket lima UU Politik versi Orde 

Baru yang kemudian diganti dengan UU Politik baru versi orde reformasi, 

khususnya dalam ha1 partai politik dan pemilihan umum, menghasilkan 

kegairahan yang meledak-ledak dari rakyat dan para politisi muda untuk terlibat 

langsung dalam kancah politik praktis. Lahirnya banyak partai politik dan 

banyaknya kontestan pemilihan umum tahun 1999 menandai dimulainya era 

multipartai baru dalam sistem perpolitikan di Indonesia setelah .era multipartai 

yang paling demokratis pada tahun 1955. 

Pada bagian lain, pencabutan UU Subversi pascareformasi tahun 1999 

yang merupakan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda melahirkan rasa 

optimis pada rakyat untuk giat terlibat dalam politik praktis. Pada akhirnya, 

menyusul perubahan baru dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- 

pokok Pemerintahan di Daerah, dan pengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa. Menyusul penerbitan UU Otonomi Daerah itu, dibentuk pula 

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 1956 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak 

Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. 

Dua jenis undang-undang itu melahirkan kegairahan baru pula dalam 

kancah politik lokal di daerah, khususnya dalam ha1 partisipasi rakyat dan 

konstituen, demokrasi politik dan ekonomi, serta pertanggungjawaban dan 

transparansi kebijakan. Semua ini sangat' terkait erat dengan rekrutmen dalam 



partai politik dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta 

hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan badan eksekutif 

yang memiliki kewenangan otonom di daerahnya dalam mengelola sumberdaya 

alam, sumberdaya manusia, dan keuangan. 

1. Partisipasi Politik Rakyat dan Konstituen 
'I. 

Setelah kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah digulirkan, terjadi ledakan partisipasi rakyat dan 

konstituen dalam perpolitikan di Indonesia. Bambang Cipto menyebut ledakan 

partisipasi itu dengan istilah "revolusi partisipasi".31 Menurutnya, "revolusi 

partisipasi terjadi ketika makin banyak orang yang terlibat aktif dalam banyak 

kelompok kepentingan (interest groups) yang terus bermunculan dari tahun ke 

tahun." Dalam konteks Indonesia, Bambang Cipto menilai bahwa terjadinya 

revolusi partisipasi itu ditandai oleh banyaknya organisasi kemasyarakatan 

(ormas) yang menerjunkan diri ke dalam arena politik, baik secara terang-terangan 

maupun secara tidak langsung atau tersamar. 

Secara faktual, ledakan partisipasi itu didorong,oleh kekuatan internal dan 

eksternal sekaligus. Pertama, kekuatan internal itu umumnya datang dari 

masyarakat sendiri yang menginginkan perubahan, tetapi ada juga yang datang 

dari pemerintah yang sengaja merespon tuntutan demokrasi dari luar. Bambang 

Cipto membandingkan kekuatan internal yang berasal dari tuntutan masyarakat 

itu dengan pengalaman Amerika Serikat, yaitu' ditandai oleh banyaknya warga 

" Bambang Cipto, "Revolusi Partisipasi" dan Masa Depan Partai Politik Indonesia," 
dalam majalah kajian ekonomi dan sosial Prisma 8, Jakarta: LP3ES, Agustus 1999, hlm. 17-1 9. 



negara yang berpendidikan tinggi, adanya kemajuan dalam bidang teknologi 

komunikasi, dan adanya ketergantungan masyarakat dan pemerintah pada media 

massa cetak dan elektronik. Kedua, kekuatan eksternal pada umumnya datang dari 

pemerintah-pemerintah negara asing dan kelompok Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) internasional. Dua kelompok ini biasanya terus-menerus 

melakukan pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi terhadap perkembangan 

politik di Indonesia, terutama dalam ha1 demokratisasi, dan juga dalam ha1 

perlindungan, penegakan, serta pemajuan hak asasi manusia (HAM). Kekuatan 

eksternal ini tidak bisa diingkari oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru 

karena memberlakukan pembatasan dan pengendalian politik yang amat otoriter 

dan represif. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia memberlakukan gaya 

politik-tertutup atau politik yang tersentral pada elit penguasa negara di Jakarta. 

Hal inilah yang justru membuka peluang bagi kelompok-kelompok kritis dalam 

masyarakat nasional maupun internasional untuk menyuarakan perubahan secara 

oposisi. Menurut Bambang Cipto, kekuatan eksternal ini tidak bisa diabaikan 

karena organisasi dan jaringannya yang kuat dalam menjangkau berbagai negara, 

termasuk di Indonesia. Dengan demikian, setiap kejadian di Indonesia pasti sangat 

cepat menyebar dan bergaung ke seluruh dunia dan tentunya tidak dapat lagi 

ditutup-tutupi oleh pemerintah Indonesia. Kenyataan inilah yang memaksa 

pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru a t a u  setidaknya sekitar lima tahun 

terakhir sebelum keruntuhan Soeharto- melakukan keterbukaan politik, 

walaupun setengah hati dan masih sarat dengan represi.32 

Ibid. 



Di Amerika Serikat, menurut Patterson yang dikutip Bambang Cipto, 

ada enlpat penyebab terjadinya revolusi partisipasi. Pertama, konstitusi negara 

Amerika Serikat menyediakan kemudahan dan proteksi bagi setiap individu untuk 

membentuk kelompok. Kedua, sistem federalisme sangat memungkinkan rakyat 

melakukan partisipasi politik di tingkat lokal secara kondusif dan berkembang. 

Ketiga, makin tebalnya lapisan penduduk yang memperoleh atau mengenyam 

pendidikan tinggi. Dalam kondisi seperti ini terjadi pula kemajuan yang sangat 

pesat di sektor teknologi komunikasi dan transportasi, sehingga mendukung 

kemampuan masyarakat dalam membentuk kelompok yang dapat mengakses ke 

berbagai pusat pengambilan keputusan. Sarana legal berupa kelompok independen 

dan kemajuan teknologi itulah yang menjadi faktor terkuat bagi kemunculan 

kelompok-kelompok nonpartai politik di masyarakat. Keempat, terjadi 

ketidakpuasan umum terhadap fungsi partai politik. Partai politik dianggap gaga1 

menyalurkan kepentingan masyarakat yang semakin berkembang dalam 

kerumitan dan kompleksitas akibat berbagai kemajuan dalam berbagai bidang. 

Konsekuensi dari banyaknya kelompok independen nonpartai politik semakin 

membuat peranan partai politik melemah, terutama dalam menanggapi kebutuhan 

dan tuntutan dari masyarakat yang kian berkembang dan m e n d e ~ a k . ~ ~  

Setelah reformasi Mei 1998 di Indonesia, revolusi partisipasi politik rakyat 

dan konstituen semakin membesar dan mewujud. Berbagai kelompok masyarakat 

semakin terus-terang dalam menyatakan sikap kritis mereka terhadap pemerintah, 

tetapi ha1 itu belum seberapa bila dibandingkan dengan perubahan perilaku politik 

33 Ibid. 



rakyat yang ditandai dengan munculnya berbagai organisasi politik baru dan 

organisasi-organisasi profesi atau sosial politik. Para politisi partai politik yang 

karirnya selama di partai politiknya terhambat melakukan manuver dengan 

membentuk partai politik baru, di samping partai politik yang dibentuk oleh 

kalangan aktivis mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 

intelektual kritis serta kelompok oposisi dari kalangan Orde Baru yang telah 

ditendang dari kekuasaan. Secara keorganisasian, kegairahan partisipasi politik 

rakyat ini memang bersifat sementara karena memasuki pemilihan umum 

multipartai tahun 1999 mulai terjadi seleksi alam. Dengan kata lain, keaslian 

partisipasi politik rakyat dan konstituen mulai bisa dikenali satu per satu. Namun, 

pada umumnya partisipasi itu digerakkan oleh aktor-aktor elit yang sudah terbiasa 

dengan konflik dan ketegangan politik serta terbiasa pula bermain curang dalam 

politik. Di tingkat politik lokal, sesungguhnya perilaku politik para politisi itu 

lebih mudah dikenali karena dua hal, yaitu 1) track record buruk sang politisi 

yang tidak asing lagi bagi rakyat di suatu daerah atau lokal karena memang 

politisi itu beraktivitas di daerah tersebut; dan 2) sang politisi itu tiba-tiba saja 

"jatuh dari langit" yang bernama "orang pusat" atau karena politisi itu kalah main 

di tingkat nasional. 

Menurut Bambang ~ i ~ t o , ~ ~  partisipasi politik rakyat di Indonesia dapat 

dipantau dari banyaknya aktivitas kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), organisasi kemasyarakatan keagamaan (Ormas), dinamika media massa, 

serta kehadiran kelompok-kelomppok baru dalam dekade terakhir sebelum 

l4 Ibid. 



kejatuhan Orde Baru. Sepanjang dekade 1970-an dan 1980-an, organisasi- 

organisasi kemasyarakatan di Indonesia relatif lebih jinak dan cenderung bekerja 

sama dengan pemerintah. Namun, sejak awal 1990-an dan menjelang pemilihan 

umum tahun 1997 terjadi perubahan drastis pada sebagian besar organisasi 

kemasyarakatan, terutama terlihat pada kentalnya aktivitas politik yang dilakukan 

oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok agama, dan 

kelompok-kelompok baru lainnya, seperti organisasi profesi, gerakan mahasiswa, 

serikat-serikat buruh dan petani atau kelompok-kelompok intelektual kritis, serta 

serikat jurnal is kritis. 

Dalam konteks itu, partai politik dianggap kalah bersaing dalam merebut 

hati rakyat dibandingkan dengan kelompok-kelompok nonpartai politik. Apabila 

dibandingkan organisasi kemasyarakatan (ormas), misalnya, partai politik tidak 

cerdas dalam merumuskan persoalan organisasinya dan cara menghadapi tuntutan 

rakyat yang merupakan konstituennya. Partai politik juga tidak mampu 

~nerumuskan persoalan pokok dan agenda-agenda kerja mereka untuk masa 

depan. Selain hanya memupuk mitos sejarah politik masa lalu mereka, partai 

politik itu juga hanya disibukkan oleh persoalan internal dan perpecahan elit 

politisinya akibat perbedaan kepentingan antarkubu dan individu. Sebagian partai 

politik sibuk pula mengurusi masalah moral yang sesungguhnya jauh dari 

kebutuhan mendesak rakyat konstituennya. Pada bagian lain, partai politik tidak 

memiliki sumberdaya manusia yang handal, dan profesional di lapangan 

dibandingkan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM). Akibat ketidakmampuan partai politik 



mengakomodasi partisipasi politik rakyat dan konstituennya itu, maka peluang 

organisasi-organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 

kelompok-kelompok independen lainnya semakin besar dalam arena politik. Hal 

ini dapat terjadi karena dua faktor, seperti di bawah 

Pertama, partai politik hanya berperan efektif menjelang pemilihan umum. 

Dengan demikian, terjadi kekosongan atau kevakuman yang lebar dalam rentang 

waktu antara satu pemilihan umum dengan pemilihan umum berikutnya. Kondisi 

inilah yang membuat partai politik tidak peka dan menjadi lamban dalam 

mengakomodasi dan menjembatani tuntutan rakyat pada pemerintah, sehingga 

memberikan peluang yang besar bagi kelompok nonpartai politik untuk masuk 

dan mengisi kekosongan atau kevakuman itu. Kejadian inilah yang sesungguhnya 

membuat rakyat maupun konstituen partai politik itu mengalihkan simpati dan 

dukungannya kepada kelompok-kelompok independen nonpartai politik. 

Kedua, secara organisasional, anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) 

lebih kecil dibandingkan dengan organisasi partai politik sehingga lebih mudah 

dan lincah bergerak. Anggota-anggota. organisasi, kemasyarakatan (ormas) atau 

kelompok independen nonpartai politik pun didukung oleh sumberdaya manusia 

yang profesional dan ahli serta tangguh di lapangan. Sementara itu, anggota partai 

politik di Indonesia lebih banyak didominasi oleh sumberdaya manusia yang rata- 

rata berpendidikan rendah dan tidak memadai dalam menganalisis masalah sosial 

" /bid, hlm. 19 dan 23-24. 



sehingga kesukaran mencari penyelesaiannya, walaupun mungkin mereka 

memiliki sejumlah pengetahuan dan pengalaman sehari-hari di lapangan. 

Pasca reformasi tahun 1998, ledakan partisipasi politik rakyat dan 

konstituen, terutama di tingkat daerah memperoleh legitimasi yang kuat dengan 

terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai 

pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 

Daerah, dan pengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 

Menyusul penerbitan UU otonomi daerah yang bersifat otonomi luas itu, dibentuk 

pula UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 1956 

tentang Perimbangan Keuangan antara. Negara dengan Daerah-daerah yang 

Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. 

Dengan demikian, partisipasi politik rakyat dan konstituen mengalami 

jarak birokrasi dan arena yang pendek sehingga dapat dilakukan secara langsung, 

walaupun masih harus melalui pintu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

memperoleh kekuatan besar atas lembaga eksekutif daerah berdasarkan UU 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada masa Orde Baru, 

partisipasi rakyat itu hanya bisa dilakukan melalui partai politik yang mengisi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanpa diikuti peluang bagi rakyat 

untuk membentuk organisasi atau serikat-serikat politik sendiri. Kalaupun berdiri, 

organisasi independen nonpartai politik itu akan mendapat kesulitan yang serius 

karena represi atau kekerasan. Dengan kata lain, tidak ada demokratisasi politik di 

tingkat daerah pada masa Orde Baru kdrena segala masalah yang dikeluhkan 



masyarakat di daerah mesti diputuskan oleh Pemerintah Pusat setelah melalui 

Pemerintah Daerah bersama Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD). Apalagi, 

keanggotaan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada umumnya diisi oleh 

politisi-politisi partai politik yang kualitas intelektual dan moral politiknya 

rendah. Hal ini terjadi karena calon legislatif yang ikut pemilihan umum hanya 

mewakili partai politiknya, bukan mewakil i rakyat di daerah pemil ihannya seperti 

dalam pemilihan umum dengan sistem distrik. Pada sisi lain, rakyat pemilih juga 

tidak memilih atau tidak mencoblos orang yang menjadi calon legislatif itu, 

melainkan mencoblos tanda gambar partai politik tempat calon legislatif itu 

bernaung. 

Contoh yang terkait dengan lemahnya partisipasi politik rakyat dan 

konstituen di daerah pada masa Orde Baru dapat dilihat pula pada penggunaan 
< 

atau penerapan hakprerogatifpresiden dalam UU Nomor 5 Tahun 1974. Menurut 

Ni'matul Huda,j6 dalam Penjelasan Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1975 disebutkan 

bahwa untuk mengangkat Kepala Daerah Tingkat I dari calon-calon yang diajukan 

oleh Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat 1, Presiden Republik 

Indonesia tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon 

dalam pemilihan di lembaga legislatif daerah, Hal ini bisa dilakukan oleh Presiden 

Republik Indonesia atas dasar hakpreogratifpresiden. Dalam pemilihan Kepala 

Daerah KabupatenIKota pun terjadi ha1 yang sama. Menteri Dalam Negeri yang 

bertindak atas nama Presiden Republik' Indonesia saat bertugas mengangkat 

36 Ni'matul Huda, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Era Otonomi Luas," 
dalam jurnal ilmu-ilmu sosial UNISIA Nomor 51/XXV11/1/2004, Yogyakarta: Universitas Islam 
Indonesia, Januari-Maret 2004, hlm. 62-63. 



Kepala Daerah KabupatenKota tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh 

masing-masing calon. Poin ini juga diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974. Bagi 

Ni'matul Huda, ketentuan dalam UU ,ini tentulah secara jelas sangat tidak 

demokratis dan melecehkan aspirasi masyarakat di daerah sebab kunci masalah 

tidak terletak pada jumlah suara yang didapat calon Kepala Daerah, melainkan 

pada kehendak mutlak Presiden Republik Indonesia yang dilegitimasi dengan hak 

preogratif. Di sini, Ni'matul Huda mengajukan contoh kasus .yang terhitung 

heboh pada masa Orde Baru, yaitu kasus Ismail Suko, Sri Roso Sudarmo, dan 

Warsito Rasman. Bahkan, pada kasus Sri Roso Sudarmo di Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi pembunuhan atas wartawan harian Bernas, 

Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin yang kasusnya hingga kini masih 

diadvokasi oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para praktisi 

hukum. Dalam berita-beritanya di harian Bernas i tu, Udin banyak 

mengungkapkan kasus penyalahgunaan kekuasaan yang diduga melibatkan Sri 

Roso Sudarmo. 

Oleh karena itu, dari tahun ke tahun terjadi penurunan semangat partisipasi 

politik rakyat dan konstituen di semua lapisan masyarakat, terutama di tingkat 

daerah. Pada saat yang sama, kasus-kasus pelanggaran atas hak rakyat yang 

melibatkan aparat Pemerintah Pusat terjadi tanpa ada pembelaan sama sekali dan 

malah menimbulkan korban jiwa dan harta. Akumulasi dari kenyataan inilah yang 

menimbulkan berbagai ide separatis oleh rakyat daerah, selain ide-ide perubahan 

bentuk negara dari sistem kesatuan menjadi sistem federal atau serikat. Otonomi 

daerah atau otonomi khusus merupakan jawaban atas berbagai gejolak rakyat di 



daerah-daerah tersebut, dan secara yuridis maupun politis dituangkan dalam UU 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Dengan demikian, dapat ditarik garis besar bahwa tingginya partisipasi 

politik rakyat dan konstituen di daerah sangat tergantung pada mekanisme 

perpolitikan yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, gairah 

partisipasi politik rakyat dan konstituen itu tergantung pula pada bagaimana 

sebuah partai politik mampu menjadi juru bicara atau pembela rakyat di luar 

kebutuhan pemilihan umum dan tidak hanya di tingkat nasional. Setara dengan 

itu, cara dewan legislatif daerah dan lembaga eksekutif daerah menyikapi 

persoalan rakyat di daerahnya pun akan menentukan kualitas partisipasi politik 

rakyat dan konstituen. 

2. Demokrasi Politik dan Ekonomi di Daerah 

Salah satu isu besar yang sering digulirkan oleh kelompok prodemokrasi 

pada masa akhir Orde Baru ialah soal demokrasi politik dan ekonomi. Isu ini 

muncul dan membesar sehingga menjadi opini publik yang bertahan lama tentulah 

disebabkan oleh dua hal, yaitu 1) semakin dominan atau hegemoniknya intervensi 

Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah sehingga menyumbat seluruh 

ruang aspirasi dan partisipasi rakyat; dan 2) semakin kerasnya Pemerintah Pusat 

melakukan tekanan terhadap kelompok-kelompok politik yang berseberangan 

dengannya sehingga menimbulkan banyak korban sekaligus melahirkan kelompok 

atau gerakan pembelaan (advokasi litigasi dan nonlitigasi). 



Intervensi Pemerintah Pusat yang sangat dominan dan hegemonik di 

daerah bukanlah ha1 yang berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Dengan kata lain, 

mekanisme hubungan antara Pemerintah Pusat dan Peqerintah Daerah yang tidak 

seimbang itu memang sudah diatur dalam perundang-undangan untuk diterapkan 

di daerah. Akibatnya, seluruh kebijakan dari Pemerintah Pusat itu mengandung 

nuansa yang disebut dengan sentralistik, sehingga sangat memangkas partisipasi 

politik rakyat dan konstituen di daerah dan pada ujungnya juga menyumbat proses 

demokrasi politik dan ekonomi di daerah. Menurut Ni'matul ~ u d a , ' ~  intervensi 

Pemerintah Pusat dalam perundang-undangan pada masa Orde Baru tampak pada 

kewenangan dalam pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Melalui 

pengawasan umum, pengawasan prevent$ dan pengawasan reprcs$ Pemerintah 

Pusat dapat secara efektif mengontrol berbagai kebijakan Pemerinsah Daerah. 

Pengawasan umum di sini berarti pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin 

agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan secara baik. Secara teknis, 

pengawasan umum terhadap Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam 

Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah yang menjadi wakil 

Pemerintah Pusat di daerah. Pengawasan preventif ialah pengawasan yang 

mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 

mengenai masalah pokok tertentu dapat berlaku sesudah ada pengesahan dari 

pejabat yang benvenang, yaitu 1 )  Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan 

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I; dan 2) Gubernur 

j7 /bid, hlm. 63. 



Kepala Daerah Tingkat I untuk pengesahan Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah Tingkat 11. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang 

berbentuk penangguhan atau pembatalan atas Peraturan Daerah atau Keputusan 

Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentirigan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Penangguhan atau pembatalan tersebut 

dilakukan oleh pejabat yang b e t ~ e n a n ~ . ~ *  

Dengan demikian, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang 

menguntungkan kepentingan Pemerintah Pusat akan segera disahkan, tetapi akan 

terjadi sebaliknya bila Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah itu 

mengancam atau mengganggu dominasi Pemerintah Pusat. Biasanya, setiap 

Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang merusak keleluasaan 

Pemerintah Pusat akan ditolak atau tidak d i ~ a h k a n . ~ ~  Oleh karena itu, melalui 

ketiga jenis pengawasan di atas Pemerintah Pusat dapat melakukan berbagai 

rekayasa sosial untuk perubahan masyarakat. Akan tetapi, pada masa Orde Baru, 

rekayasa sosial itu hanya berupa pembentukan mental baru bagi aparat birokrasi 

pemerintah di daerah, sehingga melahirkan kepatuhan tanpa kritis alias "asal 

bapak senang" dan membunuh inisiatif Pemerintah Daerah untuk menjadi pelayan 

yang baik bagi rakyat di daerahnya. Dalam kondisi seperti ini, rakyat di daerah 

yang dapat diidentifikasikan pada berbagai kelompok nonpemerintah atau 

nonpartai politik hanya menjadi penonton sehingga tidak dapat berperan memacu 

demokrasi melalui berbagai partisipasi politik dan ekonomi. Adapun kelompok- 

" Ibid. 
" Ibid. 



kelompok yang muncul sebagai organisasi sosial atau organisasi ekonomi di luar 

pemerintah kebanyakan merupakan kelompok bentukan dari pemerintah sendiri di 

mana seluruh perangkat lunak organisasinya sudah diatur oleh pemerintah. 

Korporasi negara melalui berbagai organ masyarakat itu terjadi seiring dengan 

pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh kelompok atau 

organisasi yang ada di masyarakat. 

Dari sudut demokrasi menurut pengertian formal, otonomi daerah 

diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi politik masyarakat pada 

pemerintah. Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha 

mewujudkan kesejahteraan yang bersandingan dengan prinsip negara 

kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara hukum. 

Oleh karena .otonomi daerah berkait erat dengan demokrasi, maka harus ada 

lembaga dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan demokrasi di daerah. 

Sejalan dengan sistem demokrasi perwakilan, maka secara kelembagaan 

diperlukan badan perwakilan rakyat daerah yang dibentuk secara demokratis. 

Sama halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang juga harus dijalankan 

secara demokratis, terutama dalam hal-ha1 yang berhubungan dengan tata cara 

penunjukan pejabat, penentuan kebijahan, pertanggungjawaban, pengawasan, 

mekanisme hubungan kekuasaan, dan. lain-lain. Dengan kata lain, seluruh 

~nekanislne pe~neri~ilalian harus dilakukan dengan tala cara yang demokratis pula. 

Inilah yang dimaksud Ni'matul Huda dengan paradigma baru dalam UU 



Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan ~ a e r a h . ~ '  Menurut Ni'matul Huda, 

sebelum otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 

yang benvatak konservatif atau lebih mencerminkan visi sosial elit politik, hanya 

mencerminkan kehendak pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis. Intinya, 

UU itu menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara.4' Otonomi daerah 

dalam perspektif UU produk Orde Baru ini tidak berjalan karena memang tidak 

diterapkan untuk menampung kehendak rakyat di daerah. Dengan kata lain, UU 

ini mengandung dua ha1 prinsip yang menyertai model pembangunan yang sangat 

dibanggakan oleh pemerintah pada era Orde Baru, yaitu 1) dalam ekonomi 

mengandung prinsip ekonomi pertumbuhan; dan 2) dalam politik mengandung 

prinsip otoritarianisme. Konsekuensinya, segala sesuatu yang menyangkut 

kehidupan politik dan ekonomi negara Indonesia dari pusat hingga ke daerah 

harus berjalan stabil dan terkendali. Untuk mendukung itu, maka diperlukan 

perangkat hukum yang bersifat mengikat, ideologi yang bersifat memaksa 

kesadaran, dan aparatur birokrasi --termasuk militer-- yang bersifat menjaga. 

Pada sisi ekonomi, ketidakadilan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah 

Daerah terlihat dari pengelolaan sumberdaya alam atau sumber-sumber potensi 

daerah. Daerah-daerah yang kaya dengan sumberdaya alam menyumbang banyak 

pemasukan untuk Pemerintah Pusat, tetapi daerah-daerah tersebut tidak mendapat 

pembangunan yang layak sehingga menjadi tertinggal dibanding daerah-daerah 

40 Ibid, halaman 56-57. Lihat juga Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, 
Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2001, hlrn. 59-60. 

4 '  Ni'matul Huda, Ibid., halaman 57. Lihat juga Mohammad Mahfud MD, Op. Cit., hlrn. 
25. 



yang teritorialnya lebih dekat dengan Pemerintah Pusat. Di sini, semua 

pendapatan daerah ditarik ke Pemerintah Pusat dan didistribusikan ulang ke 

daerah itu dengan format yang sangat tertutup dan sepihak. Akibatnya, terjadi 

kesenjangan yang memicu rasa tidak puas masyarakat daerah terhadap Pemerintah 

Pusat dalam ha1 ekonomi. Untuk itu, Orde Baru mengajukan stabilitas dengan 

dalih keutuhan negara kesatuan sebagai cara mengatasi berbagai gejolak 

masyarakat di daerah-daerah. Akan tetapi, praktik stabilitas yang didukung penuh 

oleh militer tersebut justru membuat peran partai politik dan badan legislatif 

menjadi  erna ah.^^ 

Dalam situasi seperti inilah demokrasi mengalami kematian dan 

masyarakat kewargaan (civil society) mengalami kemandulan atau tidak tumbuh 

sama sekali akibat ketergantungan dan ketakutan pada pemerintah. Pada masa 

Orde Baru, wacana atau pemikiran-pemikiran tentang masyaralcat kewargaan ini 

sangat tidak populer di tengah masyarakat di daerah. Namun, pada masa awal dan 

setelah reformasi, pembicaraan tentang masyarakat kewargaan tidak sampai 

kepada perdebatan tentang bentuk negara. Dengan kata lain, masyarakat 

kewargaan hanya didiskusikan oleh berbagai lapisan masyarakat sepanjang terkait 

dengan gagasan demokrasi politik dan ekonomi. 

Menurut Ryaas ~ a s ~ i d : ~  rnasyarakat kewargaan (civil society) 

merupakan konsep tentang keberadaan masyarakat yang mandiri dan dalam batas- 

batas tertentu malnpu memajukan dirinya sendiri serta cenderung membatasi 

42 Ni'matul Huda, Ibid 
43 M. Ryaas Rasyid, "Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan (Tinjauan 

Teoretik)," dalam Jtrrnal llmtr Polirik 17, Jakarta: Asosiasi llmu Politik Indonesia (AIPI), 
Lembaga llmu Pengetahuan lridonesia (LIPI), dan P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 3. 



intervensi negara ke dalam realitas yang telah diciptakan sebagai ruang 

kegiatannya. Pada abad ke-18, masyarakat kewargaan dikonsepsikan sebagai 

jaringan produktif kelompok-kelompok sosial yang mandiri atau perkumpulan 

serta lembaga-lembaga yang terletak antara negara dan orang-orang atau keluarga 

yang secara simultan menghubungkan mereka dengan negara. Dewasa ini, 

menurut Ryaas Rasyid, konsep masyarakat kewargaan telah mengalami 

perkembangan. Konsep ini digunakan juga untuk memahami gerakan demokrasi 

yang bersifat universal dan mendominasi wacana politik intelektual di berbagai 

belahan dunia. Hal tersebut terjadi karena konsep ini sangat menekankan 

independensi masyarakat dalam berhadapan dengan kekuasaan negara. Bahkan, 

konsep ini sering juga dianggap sebagai akar dari gagasan tentang demokrasi. 

Dalam masyarakat kewargaan, warga negara akan bekerja sama 

membangun kembali ikatan-ikatan sosial yang berada di luar lembaga resmi. 

Warga negara juga akan menggalang solidaritas kemanusiaan dan mengejar 

kebaikan. Menurut Jean L. Cohen dan Andrew Arato yang dikutip oleh Ryaas 

Rasyid, masyarakat kewargaan modern itu berada dan tegak di atas prinsip- 

prinsip egalitarianisme dan inklusivisme yang bersifat universal. Di sini, 

pengalaman mengartikulasikan kemauan politik' dan pengambilan keputusan 
.,4 

kolektif merupakan poin yang krusial bagi reproduksi nilai-nilai d e m ~ k r a s i . ~ ~  

Kerapuhan sistem totaliter terletak pada kerapuhan legitimasi dan 

dukungan dari rakyat terhadap pemegang kekuasaan yang memakai sistem 



tersebut. Inilah yang membedakan sistem totaliter dengan sistem yang demokratis. 

Keyakinan atas sistem demokrasi dilandasi oleh kenyataan adanya peluang yang 

terbuka luas bagi umat manusia untuk mengembangkan potensi maksimalnya 

sebagai makhluk dewasa dan kreatif. Keyakinan tersebut menjadi modal dasar 

untuk perjuangan antitotaliterisme dan akan menjadi titik awal bagi bangkitnya 

masyarakat kewargaan. Akan tetapi, kemenangan gerakan masyarakat kewargaan 

di Eropa Timur dan Eropa Tengah pada tahun 1989-1990, misalnya, dihadapkan 

pada kenyataan ironis, yaitu terjadinya kehancuran pada sendi-sendi nasionalisme: 

persatuan, toleransi, dan sikap saling menghargai antarkelompok berbeda maupun 

antaragama dan ras. Dalam contoh lain dapat dilihat pada kasus runtuhnya rezim 

komunis di beberapa negara yang justru melahirkan praktik otoritarianisme, tetapi 

hidup dalam .nasionalisme yang sempit karena semata-mata berlandaskan pada 

suku atau agama. Kasus ini bisa dibuktikan pada runtuhnya negara komunis 

Yugoslavia yang akhirnya menimbulkan pertikaian segitiga di antara pecahannya, 

yaitu Serbia, Bosnia-Herzegovina, dan Kroasia. Hal yang sama juga terjadi pada 

negara komunis Uni Soviet yang terbelah menjadi berbagai negara kecil dan 
1 . ,  

menyisakan peperangan antara negara Rusia dan negara Chezcnya. Jadi, 

berdasarkan kasus itu, terlihat bahwa kematian rezim otoriter tidak secara 

otomatis melahirkan rezim yang demokratis. 45 

Kenyataan di atas tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai 

hubungan antara demokrasi dan nasionalisme serta bagaimana hal-ha1 itu 

beroperasi di berbagai negara dan juga Indonesia. Dalam ha1 ini, Ryaas Rasyid 

45 Ibid, halaman 7-8. 



tidak berani menyimpulkan hubungan antara demokrasi dan nasionalisme serta 

bagaimana kedua ha1 itu dioperasikan. Namun, Ryaas Rasyid menyimpulkan 

bahwa masyarakat kewargaan yang tumbuh di Eropa dan Amerika Utara memang 

terhitung tua secara historis dibandingkan negara-negara Dunia Ketiga, seperti 

negara Indonesia. Dalam konteks masyarakat tradisional Indonesia pula, menurut 

Ryaas Rasyid, tidaklah berarti bahwa nilai-nilai dan gagasan masyarakat 

kewargaan itu tidak ada dalam masyarakat tardisional, walaupun masyarakat 

kewargaan itu dalam banyak ha1 memang identik dengan masyarakat modern. 

Dengan kata lain, masyarakat kewargaan bukanlah produk yang ti ba-tiba saja 

hadir dari masyarakat modern atau dapat dikatakan bahwa masyarakat kewargaan 

itu adalah produk historis dari proses perkembangan masyarakat yang berawal 

dari sistem sosial t radi~ional .~~ 

Berikutnya, tentu akan lebih sulit lagi dijawab bila ditanyakan hubungan 

operasional antara demokrasi dan nasionalisme sebagaimana contoh kasus di atas 

dengan perkembangan ekonomi sebuah negara. Gagasan ini diajukan untuk 

melihat apakah ada pengaruh yang besar antara demokrasi politik dan ekonomi 

suatu negara serta faktor-faktor apa yang menentukannya. 

Menurut ~ u n t i n ~ t o n , ~ '  ada pandangan yang mengatakan bahwa sebagian 

besar kebijakan sebuah negeri lebih banyak dibentuk oleh tingkat perkembangan 

ekonomi negeri itu daripada sifat rezimnya. Korupsi, inefesiensi, tiadanya 

46 Ibid, halaman 9- 10. 
47 Samuel P. Huntington, Gelombang Demokrasi Ketiga, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 

1995, hlm. 19-30. 



kompetensi, dan dominasi beberapa kepentingan khusus yang sedikit jumlahnya 

pada seluruh masyarakat tidak mengecualikan bentuk pemerintahan sebuah 

negara. Artinya, apapun bentuk pemerintahan sebuah negara akan menghadapi 

hal-ha1 seperti itu. Sebuah buku yang dikutip Huntington mengatakan, bahwa 

"perbedaan politik yang paling penting di antara negeri-negeri yang ada bukanlah 

menyangkut bentuk pemerintahan negeri-negeri tersebut, melainkan derajat 

pemerintahannya." 

Bagi Huntington, bentuk pemerintahan bukanlah ha1 yang penting satu- 

satunya bagi suatu negara. Di sini, Huntington beranggapan bahwa perbedaan 

yang jelas antara ketertiban dan anarki lebih penting daripada perbedaan yang 

jelas antara demokrasi dan kediktatoran. Namun, menurutnya, perbedaan itu juga 

penting karena beberapa a~asan:~' 

Pertama, demokrasi politik berkait erat dengan kebebasan individu. 

Negara-negara demokrasi dapat dan pernah melanggar hak-hak dan kebebasan 

individu, dan sebuah negeri otoriter yang diatur dengan baik bisa saja memberikan 

tingkat keamanan dan ketertiban yang tinggi pada warga negaranya. Namun, 

secara keseluruhan korelasi antara eksistensi demokrasi dan eksistensi kebebasan 

individual merupakan ha1 yang sangat tinggi. Ada sejumlah kebebasan individu 

yang merupakan komponen esensial dari demokrasi. Berjalannya proses politik 

yang demokratis dalam jangka panjang dapat memperluas dan memperdalam 

kebebasan individu. Jadi, kebebasan merupakan keutamaan yang khas dari 

48 Ibid, hlm 30-32. 



demokrasi dan merupakan nilai sosial yang tertinggi yang memerlukan kepedulian 

bagi siapapun yang mendukung demokrasi. 

Kedua, stabilitas politik dan bentuk pemerintahan merupakan dua variabel 

yang berbeda, tetapi keduanya pun saling berkaitan. Negara demokrasi sering sulit 

dikendalikan, tetapi secara poli tik padanya jarang terjadi penggunaan kekerasan. 

Di dunia modern, sistem demokrasi cenderung kurang terpengaruh oleh kekerasan 

dibandingkan sistem nondemokrasi. Dengan kata lain, ~emerintah yang 

demokratis jauh lebih sedikit menggunakan kekerasan terhadap warganegaranya 

ketimbang pemerintah otoriter. Negara-negara demokratis juga menyediakan 

saluran-saluran yang telah disetujui untuk menyatakan perbedaan pendapat. 

Dengan demikian, pemerintah maupun pihak oposisi tidak mempunyai banyak 

rangsangan untuk menggunakan kekerasan terhadap lawan politiknya. Pada sisi 

lain, demokrasi juga menyediakan kesempatan yang reguler u n t ~ ~ k  mengganti para 

pemimpin politik dan memungkinkan adanya perubahan kebijakan negara. 

Ketiga, menyebarnya demokrasi berimplikasi bagi hubungan internasional. 

Sejak awal abad ke-19 hingga tahun 1990, di antara negara-negara demokrasi 

tidak saling memerangi. Abad ini merupakan titik balik dari sejarah sebelumnya. 

Pada masa itu terjadi saling memerangi antara negara demokrasi dan negara 

otoriter dan terjadi peperangan pula di antara negara-negara otoriter itu. Dengan 

demikian, selama kondisi tersebarnya demokrasi di berbagai belahan dunia itu 

terus berlanjut, maka akan terjadi pula perluasan zona perdamaian dunia. 



Dalam konteks pemikiran di atas, ~ u n t i n ~ t o n ~ ~  jelas-jelas memandang 

demokrasi dari sudut budaya politik Amerika Serikat yang sangat berkomitmen 

pada nilai-nilai liberal dan demokratis. Oleh karena itu, menurutnya, orang-orang 

Amerika Serikat berkepentingan secara khusus dalam pengembangan lingkungan 

global yang sesuai bagi demokrasinya. Sejalan dengan latar belakang pemikiran 

Huntington ini dan berangkat juga dari kesimpulan Ryaas Rasyid tentang 

sulitnya merumuskan tanda-tanda masyarakat kewargaan di Indonesia, maka 

diperlukan sebuah simpul komparatif untuk melihat peta wacana tentang 

demokrasi dan ekonomi di kalangan aktivis atau aktor gerakan prodemokrasi 

Indonesia. Tabel yang disusun Anders Uhlin berikut ini akan sedikit memberikan 

gambaran mengenai karakteristik dasar wacana demokrasi Indonesia 

49 Ibid., hlm. 32. 
50 Anders Uhlin, Oposisi Berserak. Arus Deras Demokratisasi Gelombang Keriga di 

Indonesia, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 133-136. 
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Menurut Uhlin, preferensi ideologis tercermin dalam wacana demokrasi 

yang digunakan oleh aktor-aktor prodemokrasi. Namun, banyak aktivis maupun 

ilmuwan Indonesia cenderung menolak konsep-konsep politik kiri dan kanan 

digunakan sebagai ukuran bagi sandaran ideologis di Indonesia. Konsep-konsep 

itu bisa jadi cocok untuk kasus tertentu, tetapi seringnya salah tempat. Sebagai 

contoh, Islam cenderung dicap sebagai sayap kanan. Oleh karena itu, skala kiri 

dan kanan harus digunakan hati-hati di Indonesia, walaupun tetap berguna. Atas 

kesadaran pada perbedaan pemakaian istilah politik itulah Uhlin mengajukan 

empat wacana dalam Tabel di atas yang selanjutnya juga terbagi lagi dalam 

subwacana, seperti dijelaskannya berikut:*' 

Pertama, wacana radikal yang menyasar bentuk-bentuk demokrasi 

partisipatoris . yang lebih berorientasi kemasyarakatan. Wacana ini meliputi 

wacana-wacana Marxis, populis kiri, dan feminis Gender). 

Kedua, wacana liberal yang berfokus pada hak-hak individu dan 

mengambil sejenis ekonomi pasar sebagai titik mula. Wacana ini bisa dibagi ke 

dalam wacana-wacana demokratis sosial, liberal politis, dan liberal ekonomis. 

Ketiga, wacana konservatif yang tujuannya terletak pada aturan hukum 

sesuai dengan UU Dasar 1945, tetapi tidak akan memperbolehkan reformasi 

sosioekonomi yang mendalam. 

Keempat, wacana demokrasi khas Islam yang terdiri dari wacana-wacana 

modernis, neomodernis, dan transformis. 

" Ibid, hlm. 134. 



Untuk melihat karakteristik dasar wacana-wacana dan subwacana demokrasi  yang 

berbeda-beda di lndonesia kontemporer itu, maka dapat dilihat dalam Tabel 6 

yang lebih lengkap sebagaimana disusun oleh Uhlin b e r i k ~ t : ' ~  

Tabel  8. 

Wacana Demokrasi  

52 Ibid., hlm. 135. 
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Sumber: Anders Uhlin, Oposisi Berserak. Arus Deras Demokrafisasi Gelombang Ketiga di 
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Menurut Uhlin, meskipun setiap katagorisasi di atas bersifat problematis 

dalam beberapa hal, tetapi terdapat beberapa keuntungan. I'ertama, katagori 
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beberapa aktor yang berbeda dan satu aktor bisa terlihat menggunakan lebih dari 

satu wacana. Dari semua wacana pada Tabel di atas, Uhlin menyimpulkan bahwa 

wacana populis kiri sangat menonjol di kalangan aktivis mahasiswa yang 

mengambil posisi antikomunis, tetapi berjuang demi demokrasi kemasyarakat. 

Wacana ini juga sangat lazim digunakan oleh kalangan aktivis Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) yang berorientasi pada masyarakat bawah. Bahkan, wacana 

populis kiri juga tersebar di kalangan elite. Dalam konteks wacana ini, keadilan 

sosial dan ekonomi dianggap merupakan bagian dari tradisi Indonesia dan di atas 



tradisi itulah "revolusi" Indonesia dilandaskan sehingga tampaknya hampir semua 

orang menganut nilai-nilai ini." 

Bila melihat kerangka demokrasi politik dan kaitannnya dengan ekonomi 

serta masyarakat kewargaan dalam pandangan-pandangan sejumlah pemikir di 

atas, maka tentulah semua pandangan bersifat narasi besar. Bila diperiksa apakah 

narasi besar itu terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di tingkat 

daerah, maka dapat dilihat pada landasan legal dan motif sebuah peraturan 

perundang-undangan itu dibentuk. Dalam konteks kebijakan desentralisasi atau 

otonomi luas untuk pemerintah dan masyarakat di daerah, maka UU Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan juga UU Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat 

dikatakan telah mengandung citra demokrasi politik dan ekonomi. Namun, 

aplikasi di lapangan ternyata mengalami banyak masalah akibat ketidaktahuan dan 

salah persepsi aparat eksekutif maupun legislatif daerah tentang esensi 

desentralisasi atau otonomi luas. Pada sisi lain, terjadi juga sikap berlebihan 

(sikap sombong) akan kekuasaan masing-masing antara pihak eksekutif daerah 

dan legislatif daerah sehingga terjadi ketegangan atau konflik yang tidak produktif 

di antara mereka. Akibat situasi seperti ini tentulah . .L akan membuat rakyat di 
p.' 

daerah kehilangan kepercayaan, baik kepada lembaga eksekutif maupun lembaga 

legislatif. Bila ha1 ini terus berlarut, maka tidak menutup kemungkinan demokrasi 

politik dan ekonomi yang sudah di depan mata akan kembali lenyap. 



3. Pertanggungjawaban dan Transparansi 

Kupasan tentang masalah pertanggungjawaban dan transparansi di bagian 

ini terkait erat dengan analisis tentang hubungan antara pihak eksekutif daerah dan 

legislatif daerah. Dengan demikian, hubungan antara badan legislatif dan 

eksekutif ini berkaitan erat pula dengan latar belakang para anggota legislatif dan 

pimpinan eksekutif tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa euphoria kebebasan 

dan demokrasi yang dipraktikkan para anggota legislatif di beberapa daerah sudah 

berkembang terlalu jauh sehingga tidak lagi berfungsi sebagai lembaga pengawas 

dan pengontrol, melainkan penghambat jalannya kebijakan dan program yang 

akan dijalankan pihak eksekutif. Pada bagian lain, sikap aparat eksekutif masih 

seperti tradisi birokrat masa lalu, yaitu menganggap bahwa segala sesuatunya 

tentang daerah ditentukan oleh pihak eksekutif atau pemerintah.54 

Pada masa Orde Baru, penyimpangan kekuasaan dilakukan oleh aparat 

pemerintah atau eksekutif melalui UU Nomor 5 Tahun 1974, tetapi ha1 yang sama 

justru dilakukan oleh aparat legislatif melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Pada masa sekarang, penyimpangan yang dilakukan oleh 

aparat legislatif terjadi karena UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah tidak memberikan aturan yang tegas tentang siapa yang mengawasi 

aktivitas lembaga legislatif atau Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD). UU 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga tidak memberikan 

solusi yang tegas bagi anggota-anggota legislatif yang melakukan penyimpangan, 

54 Hamid Awaludin, "Eksekutif v.s. Legislatif: Kompetisi dalam Perspektif Etika 
Pemerintahan," dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (Penyunting), Op. Cit., hlm. 50. 



baik secara individual maupun kolektif. Kondisi ini menjadi ironi karena pada 

masa Orde Lama dan Orde Baru, ruang gerak aparat atau lembaga legislatif sangat 

dibatasi secara ketat. Namun, lebih ironis lagi ketika pada masa reformasi ruang 

gerak aparat atau lembaga legislatif yang terbuka lebar melalui UU Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah justru tidak dimanfaatkan secara baik. 

Dengan kata lain, melalui UU otonomi luas itu para anggota legislatif justru 

menjadi berlebihan (legislative heavy) terhada~"~pihak eksekutif dan tidak 

terkontrol sehingga menjadi kontraproduktif dalam konteks pengelolaan 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa." 

Kenyataan itulah yang sering menimbulkan ketegangan antara lembaga 

eksekutif dan legislatif sehingga sangat berpengaruh pula pada kondisi rakyat. 

Misalnya, terjadi perdebatan yang berkepanjangan dalam pembahasan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau terjadi tarik-menarik kepentingan 

yang kencang dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Dengan kata lain, 

arus perubahan politik pascareformasi memang cukup memberdayakan lembaga 

legislatif, tetapi dalam banyak ha1 juga menggerogoti keistimewaan pihak 

eksekutif. Dalam ha1 ini, tidak ada lagi hal-ha1 yang menyimpang yang bisa 

disembunyikan oleh pihak eksekutif. Namun, gaya agresif pihak legislatif dalam 

menyoroti perilaku pihak eksekutif tersebut mendapat dukungan yang berarti dari 

masyarakat luas, terutama pihak media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM). Hal ini tidak menjadi masalah sejauh dalam koridor yang demokratis. 

Pada bagian lain, tidak dapat dipungkiri pula bahwa latar belakang anggota 

55 Ni'matul Huda, Op. Cil., halaman 62, 



legislatif di daerah sangat beragam berdasarkan asal partai politik maupun 

berdasarkan kualitas dan integritas intelektual dan moralnya, walaupun para 

anggota legislatif itu memang terpilih melalui proses pemilihan umum yang 

bersih, jujur, dan adil. Hal yang sama pun terjadi pada pimpinan eksekutif daerah 

sehingga situasi itu memunculkan masalah disharmoni dan polarisasi yang rumit 

dalam hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di daerah. 

Kenyataannya, polarisasi politik yang terjadi pascareformasi tidak bisa mengubah 

citra yang berseberangan antara partai politik yang status-quo dan partai politik 

yang ref or mi^.'^ 

Menurut Ni'rnatul Huda, pada UU Nomor 5 Tahun 1974 terkonstruksi 

bahwa Kepala Daerah merupakan mata-mata dan perpanjangan tangan Pemerintah 

Pusat sekaligus sebagai kepala wilayah. Secara politis, posisi Kepala Daerah atau 

eksekutif ini sangatlah dominan dibanding posisi lembaga legislatif daerah. Dalam 

ha1 pertanggungjawaban pun Kepala Daerah tidak bertanggung jawab pada 

lembaga legislatif daerah, melainkan bertanggung jawab pada Pemerintah Pusat 

dan badan legislatif daerah hanya diberi keterangan pertanggungjawaban saja." 

Hal ini dapat terjadi karena UU Nomor 5 Tahun 1974 pasal (15 dan 16) 

memberikan kewenangan yang sangat besar pada Pemerintah Pusat dalam 

mengangkat dan memberhentikan Kepala Daerah dengan dasar bahwa ha1 itu 

56 Hamid Awaludin, dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (Penyunting), Op. Cit., 
hlm. 50-51. 

57 Pada pasal 22 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1974 tersurat bahwa Gubernur bertanggung 
jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri, sedangkan Walikota 
atau Bupati bertanggung jawab pada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. 



merupakan hak preogratif presiden.58 Kondisi ini tentu saja menimbulkan 

ketimpangan hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif di daerah. 

Dengan kata lain, tidak ada kewajiban politis maupun birokratis bagi Kepala 

Daerah untuk bertanggung jawab dan transparan pada rakyat melalui badan 

legislatif daerah. Atas dasar itulah, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 mengatur 

hal-ha1 yang berbanding terbalik dengan UU Nomor 5 Tahun 1974. Melalui UU 

Nomor 22 Tahun 1999 kedudukan badan eksekutif dan badan legislatif di daerah 

diatur secara seimbang dengan fungsi dan peran yang tepat sesuai kapasitas 

kelembagaannya. 

Menurut Ni'matul Huda, terdapat sejumlah poin dalam UU Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah itu yang menandakan keseimbangan 

hubungan antara badan eksekutif dan legislatif di daerah, yaitu :59 

Pertama, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak 

lagi menempatkan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari 

Pemerintah Daerah. Pada Pasal 1 huruf b UU Nqmor 22 Tahun 1999 dikatakan 

bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah 

otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Selanjutnya, pada Pasal 1 

huruf ( c ) UU tersebut dinyatakan pula bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah. 

Kedua, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi 

menjadi wewenang Pemerintah Pusat, melainkan menjadi wewenang Dewan 

Ni'matul Huda, Op. Ci!., hlm. 58-59. 
59 Ibid, hlm. 59. 



Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan didasarkan pada aspirasi rakyat 

daerah setempat. Dalam ha1 ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (3), 

Pemerintah Pusat bertugas mengesahkan hasil yang diperoleh Dewan Penvakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) tersebut. 

Ketiga, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang Kepala 

Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dan wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Dewan Penvakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) itu pada setiap akhir tahun anggaran, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU ivomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada Pasal 45 ayat (2) dinyatakan pula bahwa 

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) benvenang meminta 

pertanggungjawaban Kepala Daerah dan bila pertanggungjawaban itu ditolak, 

maka pada Pasal 54 UU tersebut dikatakan bahwa Kepala Daerah itu tidak dapat 

lagi dicalonkan pada pemilihan Kepala Daerah periode berikutnya. 

Keempat, pada Pasal 46 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden Republik 

Indonesia bila pertanggungjawaban Kepala Daerah ditolak untuk kali kedua oleh 

badan legislatif daerah itu. Sedangkan pada Pasal49 dan Pasal 50 UU yang sama 

dijelaskan bahwa Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat memutuskan 

memberhentikan Kepala Daerah karena alasan yang telah disebut dalam Pasal 49 

dan selanjutnya keputusan Badan Legislatif Daerah itu disahkan oleh Presiden 

Republik Indonesia. 



Namun, berangkat dari poin keempat di atas, khususnya dalam ha1 

pemberhentian Kepala Daerah oleh Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 

terdapat dua kemungkinan buruk yang bisa menjadi hambatan bagi demokrasi. 

Dengan kata lain, dalih pertanggungjawaban dan transparansi yang dikenakan 
h 

pada Badan Eksekutif Daerah bisa diselewengkan oleh Badan Legislatif Daerah 

untuk kepentingan politik atau kekuasaan tertentu. Di sini, dapat saja Kepala 

Daerah diperlakukan secara tidak ad il atau sewenang-wenang oleh Dewan 

Penvakilan Rakyart Daerah (DPRD) dengan dalih menegakkan pemerintahan 

yang bersih dan benvibawa. Atau, kewenangan Presiden Republik Indonesia 

dalam mengesahkan pemberhentian seorang Kepala Daerah dapat pula 

terseleweng menjadi intervensi atau tekanan Pemerintah Pusat sehingga hubungan 

antara ~emerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kembali mengarah ke bentuk 

sentralistik. Bila ha1 ini terjadi, maka akan timbul "kontradiksi di dalam dirinya 

sendiri" pada Pemerintah Pusat dan khususnya pada UU Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah. Pada sisi positif, tentu saja kewenangan Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Pusat dalam memberhentikan 

dan mengesahkan pemberhentian Kepgla Daerah itu dapat menjadi jaring 

pengaman paling akhir dari proses pertanggungiawaban dan transparansi dalam 

rangka menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwiba~a.~' 

Pada tabel di bawah ini secara ringkas dapat dilihat pokok-pokok 

perbedaan mekanisme hubungan antara Badan Legislatif Daerah dan Badan 

60 [bid., hlm. 64-65. 



Eksekutif Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Tabel 9. 

Pokok-pokok Perbedaan Mekanisme Hubungan antara Badan Legislatif 

Nornor 5 Tahun 1974 
(Masa Orde Baru) 

Pasall3 ayat (1): 
Pemerintah Daerah adalah Kepala 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD). 

Daerah dan Badan Eksekutif Daerah 

Nomor 22 Tahun 1999 
(Masa Reformasi) 

Pasall 4 (1) : 
Di daerah dibentuk Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan 
Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah 
sebagai Badan Eksekutif Daerah. 

UU 

Pasall4 (2): 
Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala 
Daerah beserta perangkat Daerahnya. 

uu 

Pasall6 (2): 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
sebagai Badan Legislatif Daerah 
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra 

I dari Pemerintah Daerah. 
Sumber: Rangkuman Penulis 

Berdasarkan perbandingan dua UU dari dua masa yang berbeda pada 

Tabel di atas, terlihat adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara lembaga 

eksekutif dan lembaga legislatif di satu masa dan ha1 yang sebaliknya terjadi pada 

masa yang lain. Pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 

misalnya, jelas sekali diatur bahwa posisi antara lembaga eksekutif dan lembaga 

legislatif bersifat mitra atau berkedudukan sejajar, bukan bersifat bagian atau 

saling mengatasi. Hal yang sebaliknya justru .terjadi pada UU Nomor 5 Tahun 

6' Pudji Astuti, "Pandangan Empirik Mengenai Hubungan Legislatif-Eksekutif di Daerah 
Kota Surabaya," dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (Penyunting), Op. Cir., hlm. 98-99. 



1974. Pada UU produk pemerintahan Orde Baru tersebut terlihat bahwa peran dan 

posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif itu sama 

saja dengan lembaga eksekutif. Dengan kata lain, lembaga legislatif daerah 

,menjadi bagian dari Pemerintah Daerah atau bagian dari lembaga eksekutif 

daerah. Implementasi dari aturan inilah yang menghambat proses 

pertanggungjawaban dan transparansi kebijakan berdasarkan prinsip pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa. Secara umum, tentu saja kenyataan itu sangat 

memacetkan demokrasi atau partisipasi masyarakat kewargaan secara total di 

daerah. 

Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan buruk di atas, sesungguhnya 

hubungan kerja antara Badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah yang 

harmonis dan kritis dapat dijalankan berdasarkan prinsip "siapa", "mengerjakan 

apa", dan "bagaimana caranya". Pertanyaan "siapa" menunjuk pada pengertian 

dan kedudukan eksekutif maupun legislatif daerah. Pasal 30 dan Pasal 60 UU 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Badan 

Eksekutif Daerah meliputi Kepala Daerah dan dibantu seorang Wakil Kepala 

Daerah serta Perangkat Daerah. Sementara, menurut Pasal 17 ayat (2) UU yang 

sama, Badan Legislatif Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dengan seluruh alat kelengkapannya yang terdiri dari unsur pimpinan, komisi- 

komisi, dan panitia-panitia. Pertanyaan "mengerjakan apa" berarti menyangkut 

pembagian tugas antara Badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah. Di 

sini, kata eksekutif (to execute) bermakna menjalankan atau melaksanakan, 

sedangkan legislatif (to legislate) berarti mengatur, membuat undang-undang, atau 



membuat kebijakan yang bersifat strategis. Dengan demikian, jelaslah hubungan 

kerja antara Badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif ~ a e r a h . ~ ~  Sementara 

itu, pertanyaan "bagaimana caranya" terkait dengan dua hal, yaitu I) berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2) berdasarkan etika politik dan 

model demokrasi yang telah disepakati sesuai dengan garis konstitusi negara. 

Pada konteks etika politik inilah sesungguhnya persoalan dapat dikembalikan 

ketika banyak terjadi konflik antara Badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif 

Daerah sehingga tidak merusak jalannya demokrasi politik dan ekonomi. 

C. Analisis Terhadap Produk-produk Peraturan Daerah di Lima 

Kabupaten dan dua Kota di Jawa Timur 

Berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia (TAP MPR RI) Nomor III/MPR/2000 dijelaskan bahwa: "Tata urutan 

peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan 

hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik 

Indonesia adalah: 1) UU Dasar 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia; 3) Undang-Undang; 4) Peraturan pemerintah 

pengganti UU (Perpu); 5) Peraturan Pemerintah; 6) Keputusan Pemerintah; 7) 

Peraturan Daerah." 

Dengan demikian, bagian ini akan difokuskan pada hubungan antara 

Badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah dalam konteks poin ke-7 

62 Sadu Wasistiono, dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (F'enyunting), Op. Cit., 
hlm. 19-20. 



sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP 

MPR RI) Nomor IIINPRl2000 di atas. 

Secara khusus, masalah di atas terkait dengan kebijakan Pemerintah 

Daerah yang terdiri dari: a) Peraturan Daerah; dan b) Keputusan Kepala Daerah. 

Pada Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

dinyatakan bahwa Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai hak 

mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah. Sziring itu, Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun berhak mengajukan Rancangan Peraturan 

Daerah, sementara pada Pasal 69 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah diatur bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah 

atas persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) .~~  

Namun, selama Orde Baru dan pada masa refornlasi pun Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) relatif mandul. Padahal, seharusnya badan 

legislatif ini menjadi sumber inisiatif, ide, dan konsep yang berkaitan dengan 

Peraturan Daerah yang mengikat masyarakat. Dalam ha1 ini, logikanya bahwa 

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan penyambung lidah rakyat 

sehingga mestinya tahu betul mengenai apa keinginan masyarakat di daerah. Ada 

sejumlah ha1 yang mengakibatkan mandulnya Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), yaitu 1) keterbatasan anggaran sebab ditentukan oleh Kepala Daerah; 2) 

keterbatasan sumberdaya manusia yang berkualitas sebab keanggotaan Badan 

Legislatif Daerah itu bersifat temporer (lima tahun sekali); 3) iklim politik yang 

lebih menonjolkan peranan eksekutif; dan 4) ada upaya sistematis untuk meredam 



kontrol sosial melalui pengebirian peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) sebagai wakil rakyat 64. 

Oleh sebab itu, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

memberikan peranan yang sangat besar kepada Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) sebagaimana termaktub dalam pasal-pasalnya, seperti 1) Badan Legislatif 

Daerah itu diberi kebebasan menyusun anggarannya sendiri; 2) Badan Legislatif 

Daerah itu di bolehkan atau d isediakan tenaga ahli untuk membantu Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah; dan 3) Badan Legislatif Daerah itu memiliki delapan 

hak-hak penting65, yaitu a) meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, 

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 Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan 

h) menetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Berdasarkan jenisnya, Peraturan Daerah dapat dikelompokkan menjadi 

dua macam, yaitu 1) kelompok rutin, seperti pengesahan, perubahan, dan 

pengesahan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan 

2) kelompok insidental, meliputi semua Peraturan Daerah yang disusun atau 

dibuat cuma sesekali sesuai kebutuhan. Kepala Daerah dapat membuat Keputusan 

Kepala Daerah untuk menjalankan Peraturan Daerah. Pembuatan Keputusan 

Kepala Daerah itu tidak memerlukan persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat 

6' Ibid 
6.' Ibid 



Daerah (DPRD), tetapi Badan Legislatif Daerah itu dapat dimintai pendapat atau 

dapat berfungsi sebagai konsultan bagi Kepala Daerah bila dipandang perlu atau 

mendesak. Apalagi, implementasi dan dampak dari Peraturan Daerah itu di 

masyarakat akan menjadi bahan pertanggungjawaban Kepala Daerah di hadapan 

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) .~~  

Selanjutnya, analisis terhadap produk-produk Peraturan Daerah di lima 

kabupaten dan dua kota di Jawa Timur berikut ini akan menunjukkan sejauhmana 

dinamika dan kinerja Pemerintah Daerah atau Badan Eksekutif Daerah, khususnya 

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, yang tentunya tidak bisa dilepaskan 

pula dari kinerja Badan Legislatif Daerah atau Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). 

Pada ,tahun-tahun awal pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Timur, 

daerah-daerah melakukan berbagai upaya untuk menarik investor melalui 

penataan kelembagaan dan penataan bidang perizinan, seperti memangkas 

birokrasi, presedur perizinan, kejelasan wilayah, keamanan, dan waktu 

pengurusan. Namun, selain hal-ha1 tersebut tidak selalu berkorelasi dengan 

kebutuhan di sejumlah daerah itu, persoalan lain yang dihadapi daerah ialah soal 

strategi pertumbuhan daerah yang tidak disusun secara skematik dan integral. 

Program-program daerah ternyata masih berjalan secara sektoral antarunit-unit, 

sementara saling keterkaitan antara pertumbuhan pendapatan, investasi, dan 

penyerapan tenaga kerja masih sangat  erna ah.^^ 

Ibid. 
67 "Hasil Temuan Monitoring Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Timur," Ringkasan 

Laporan, Surabaya: Jawa Pos Institute of  Pro-Otonomi, 2004, hlm. 2.  



1. Kota Surabaya 

Berkaitan dengan Kota Surabaya yang juga terkenal dengan julukan 'Kota 

Pahlawan' ini merupakan ibukota propinsi Jawa Timur. Letaknya cukup strategis. 

Secara geografis, Surabaya berada di 07" 2 1 '  Lintang Selatan dan 1 12" 36' - 1 12" 

54' Bujur Timur. Wilayah kota Surabaya dibatasi oleh berbagai daerah yang 

cukup dikenal. Sebelah utara berbatasan langsung dengan selat Madura. Begitu 

juga dengan sebelah timur yang juga berbatasan dengan selat Madura. Pada 

sebelah selatan, kota Surabaya berbatasan langsung dengan kabupaten Sidoarjo. 

Sebelah barat, kota Surabaya ini berbatasan dengan kabupaten ~ r e s i k . ~ ~  Menurut 

survei terakhir yang dilaku kan oleh pihak pemerintah kota Surabaya, luas wilayah 

kota tersebut adalah 326.36 krn2. Kecamatan yang berada di kota Surabaya 

berjumlah 31; sedangkan desa/ kelurahan di kota Pahlawan tersebut berjumlah 

163. 

Data yang diperoleh dari Pemerintah kota Surabaya menyebutkan bahwa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan. APBD pada tahun 2000 berjumlah Rp 389.763.781.759.~~ Pada 

APBD tahun 2002 naik menjadi Rp 931.794.480.000.'~ Jika dikalkulasikan, 

kenaikan ini secara drastis meningkat menjadi sekitar Rp 500 milyar lebih. Untuk 

http:ll~~w.surabaya.go.id~geografis.php 
69 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belan'a Daerah tahun anggaran 2000 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah tahun anggaran 2002. 



APBD tahun berikutnya, pada 2003, juga terjadi peningkatan. Menurut data, 

APBD 2003 berjumlah Rp 1.1 5 1.58 1.096.000.~' 

Selama periode 2000 - 2002, Surabaya;,mampu menjaring sebanyak 34 

proyek investasi asing dengan nilai investasi sebesar USD 50 milyar dan 3 proyek 

PMDN dengan nilai investasi USD 7 milyar. Proyek investasi asing 

mendatangkan tenaga kerja ahli asing (ekspatriat) 70 orang dan menyerap tenaga 

kerja 14.000 orang. Sedang PMDN mampu menyerap 2.479 orang tenaga kerja. 

Data tahun 2001 menunjukkan negara asal yang terbanyak menanamkan investasi 

di Kota Surabaya adalah Korea Selatan (jumlah proyek 9 dengan nilai investasi 

USD 2.001 ribu), RRC (jumlah proyek 6, nilai investasi USD 1 .I80 ribu), 

Hongkong dan Malaysia (masing-masing 2 proyek). Berbagai perusahaan dan 

lembaga bertaraf multinasional telah membuka kantor penvakilanlcabangnya di 

Surabaya antara lain, Citibank, Standard Chartered Bank, Hong Kong & Shanghai 

Banking Corporation Ltd, United Overseas Bank, ABN-AMRO Bank, Credit 

Lyonnais dan ~ 0 ~ 0 . ~ ~  

Semakin naiknya suhu investasi di kota tersebut ternyata tak sebanding 

dengan kinerja anggota dewan (DPRD Kota Surabaya). Berkaitan dengan 

akuntabilitas atau khususnya transparansi di Pemerintahan Daerah, diperlukan 

terobosan yang berani dalam bentuk kebijakan umum atau peraturan-peraturan 

daerah. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah yang 

7 1  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah tahun anggaran 2003 



menyangkut isu ini, biasanya selalu terkait dengan masalah konflik badan 

legislatif dan badan eksekutif atau kolusi di antara lembaga tersebut. 

Untuk profil anggota DPRD Kota Surabaya periode 1999-2004, diperolah 

data bahwasanya anggota dewan berjumlah 45 orang. Mayoritas dari mereka 

berpendidikan S-I, yang jumlahnya begitu dominan, yaitu 21 orang. Untuk 

selebihnya profil anggota DPRD Kota Surabaya perode 1999-2004 dapat dilihat 

dalam bagan sederhana beri kut ini: 

Pendidikan anggota DPRD Kota Surabaya periode 1999-2004 

Pendidikan 

SLTA 

D3 

S 1 

I I 

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Szrrabaya 

Jumlah 

14 orang 

1 orang 

2 1 orang 

S2 

Tabel 11. 

Pembagian Fraksi dalam tubuh DPRD Kota Surabaya 1999-2004 

9 orang 

45 orang 

I Fraksi PDI-P I I 
Fraksi dan Parpol Pendukung Jumlah 

PDI-P 

PKP 

PKB 

23 orang 

1 orang 

7 orang 



I Fraksi Gabungan I I I PAN 4 orang 

I 
I 

I Fraksi TNVPOLRI I 5 orang I 

I 

I 
I I 

45 orang 

S~mber: Sekrerariar DPRD Kora Strrabaya 

FPG 
I 

Dalam kasus yang menimpa kota Surabaya, tidak terjadi keseimbangan 

3 oravg 

PBB 
I 

(checks and balances) dalam hubungan badan eksekutif, badan legislatif, dan 

1 orang 

PPP 

konstituen atau rakyat. Pada sisi lain, muncul pula penyakit yang mengganggu 

1 orang 

prinsip transparansi, partisipasi, dan keterlibatan publik secara murni, yaitu politik 

uang (monc?y,politics) atau lebih tepat dikatakan sebagai politik suap. Untuk 

menghadapi ini, maka Pemerintah Kota Surabaya melakukan terobosan dalam 

rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan proyek-proyek pemerintah. 

Sebagai contoh, agar lelang proyek di pemerintahan berjalan transparan, 

maka Pemerintah Kota Surabaya melakukan terobosan lelang serentak mulai 

tahun 2003. Dilengkapi dengan data base elektronik dapat diketahuhi data dasar 

rekanan, berapa usaha yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dobel, 

atau track record rekanan di tempat lain. Tahun 2,004 dikembangkan sistem lelang 

elektronik yang memungkinkan rekanan melakukan penawaran langsung. Hasil 

terobosan ini, selain makin transparan dan administrasi lebih cepat, jugs banyak 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bisa dihemat.73 



Untuk penataan Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah membuat 

Master Plan 2000 melalui Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1978 dan telah dua 

kali dievaluasi. Sementara itu, Master Plan Kota Surabaya 2010 masih dibahas 

oleh Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dan badan 

eksekutif dengan visi "Kota Surabaya Metropolitan Madani 2010". 

Wawasan pembangunan kota yang akan dikembangkan itu akan 

dibasiskan pada budaya, pendidikan, pariwisata, maritim,, industri, dan 

perdagangan. Selain itu, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Surabaya pun telah menyetujui penetapan Peraturan Daerah tentang Kontribusi 

Tempat Khusus Parkir (Parkir Swasta) sebesar 35% pada tanggal 31 Agustus 

2000. Sementara itu, dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2000, kontribusi yang dimaksud itu 

ditetapkan sebesar 2 0 % . ~ ~  

Hingga bulan Pebruari 2001, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kota Surabaya periode 1999-2004 telah menyetujui penetapan sebanyak tujuh 

jenis Peraturan Daerah non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Juga menyetujui empat Peraturan Daerah yang menyangkut Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebuah Peraturan Daerah tentang 

Pencabutan Peraturan Daerah, dan lima Peraturan Daerah mengenai Perangkat 

Daerah. 

74 Pudj i Astuti, "Pandangan Empirik Mengenai Hubungan LegislatijlEksekutY di daerah 
Kota Surabaya," dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (Penyunting), Op. Cit hlm. 100. 



Dari sejumlah Peraturan Daerah yang disetujui, semuanya merupakan 

usulan dari badan eksekutif daerah dengan mekanisme penetapan berdasarkan: a) 

pembahasan tingkat Panitia Khusus (Pangus) dengan melakukan koordinasi pada 

dinas atau instansi terkait, dan bila dianggap perlu akan dilakukan studi banding 

ke daerah lain; b) dibahas di tingkat panitia musyawarah ( ~ a n m u s ) . ~ ~  

Namun demikian, transparansi tidak cukup kalau hanya diukur dari model 

pelelangan proyek yang telah menggunakan teknologi informasi' (TI) elektronik, 

pengawasanlpembentukan produk perundangan dan Pertanggungjawaban 

Gubernurl Walikota/Bupati (LPJ), pembuatan master plan atau dari aktivitas 

intern kalangan anggota DPRD saja. Dengan kata lain, indikator itu barulah verbal 

dan prosedural sifatnya. 

Akuntabilitas dan transparansi yang utama adalah mesti terukur berdasar 

program pengelolaan berbasis hukum (management by law). Artinya segala 

aktivitas atau program pemerintah daerah dan aktivitas DPRD harus berdasar pada 

norma-norma hukum dan kepentingan publik. Dari sini akan terlihat jelas apakah 

kriteria akuntabilitas, transparansi pemerintahan dan DPRD itu terbukti sudah 

bebas dari KKN atau belum. 

Dari data lapangan tercatat, misalnya, diduga telah terjadi korupsi sebesar 

Rp 1,2 miliar pada Dinas Kebersihan Kota Surabaya yang melibatkan mantan 

Kepala Dinas (Kadis) Kebersihan Drs. Achmad Marzuki Kusuma, MM dan 

Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kebersihan Dp.  Imam Sugondo (ini terjadi pada 

tahun anggaran 200212003). Juga kasus besarnya dana transport untuk para 

'' /bid , hlm. 100. 



anggota dewan yaitu sebesar Rp 20,97 miliar dalam APBD. Ini masih ditambah 

dengan kasus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2002-2003 

DPRD Kota Surabaya yang terungkap menyelewengkan dana senilai Rp 2,7 

milyar yang dilakukan oleh paling tidak 2 pimpinan anggota DPRD yang 

kemudian divonis ringan yaitu 1,5 tahun penjara dan denda. 

Pemberitaan media, baik lokal maupun nasional, menyangkut korupsi di 

tubuh dewan juga santer terdengar. Indikasi korupsi ini antara lain 

membengkaknya pengelolaan dana anggaran dewan pada berbagai pos, seperti 

dugaan kebocoran Rp 1,2 milyar di pos keselamatan kerja. Dugaan korupsi di 

tubuh DPRD Surabaya ini sebagai penyebabnya adalah Surat Keputusan (SK) 

pimpinan DPRD Surabaya Nomor 3 tahun 2002 berisi tentang penambahan jenis 

tunjangan yang dapat diterima sebagai penghasilan tetap ketua, wakil ketua, dan 

anggota DPRD, seperti tunjangan kehormatan, tunjangan fraksi, uang kegiatan, 

dan uang penunjang kegiatan kepanitiaan. 

SK Dewan tersebut dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan PP 

Nomor 110 tahun 2000 tentang .Kedudukan Keuangan DPRD. Akibat 

penambahan anggaran berbagai tunjangan tersebut, anggaran keuangan di DPRD 

semakin membesar dan inefisiensi. Tindakan pimpinan dewan yang 

mengalokasikan keuangan negara dalam bentuk anggaran DPRD inefisiensi (yang 

tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 1 I0 tahun 2000) dapat dikatagorikan 

sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau,tindakan melawan hukum. 

Kasus dugaan terjadinya korupsi di tubuh DPRD Surabaya ini 

kemungkinan diakibatkan oleh berbagai ha]. Pertama, sebagai dampak negatif 



dari U U  Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. DPRD kemungkinan 

menganggap bahwa di era otonomi daerah itu kekuasaannya tidak bisa dikontrol 

oleh siapapun. Kedua, kelemahan lainnya tidak ada lembaga pengawas yang 

berwenang untuk mengevaluasi penggunaan keuangan DPRD sehingga dengan 

demikian ada keluasaan DPRD untuk mengelola keuangan sendiri. Ketiga, karena 

tidak adanya lembaga kontrol yang independen dan di sisi lain besarnya 

kekuasaan yang diberikan oleh UU Nomor 22 tahun 1999 - kepada DPRD 

memberikan peluang yang sangat besar untuk menekan eksekutif menyetujui atau 

mengeluarkan uang anggaran yang diputuskan oleh DPRD. Di sinilah sering 

terjadi kerjasama untuk melakukan penyimpangan.76 

Fakta hukum ini menunjukkan bahwa transparansi dan fungsi pengawasan 

DPRD tetap kebobolan. Juga yang terjadi pada DPRD Provinsi Jawa Timur, 

membuat publik resah karena pada akhir masa jabatannya DPRD Jatim terindikasi 

menghabiskan dana secara tidak proporsional peruntukkannya. Untuk Studi 

Banding ke Papua dalam kode rekening 2.01.0400.2.3. Jumlah saldo tercatat Rp 

32,7 miliar untuk perjalanan dinas ke luar negeri mencapai Rp 6,04 miliar dan 

dalam negeri daerah mencapai Rp 3,24 miliar. 

Jumlah itu sungguh fantastis untuk mengundang pertanyaan benarkah 

anggota dewan yang terhormat itu menjadi mitra pemerintah dan menjadi 

"pengawas" menuju pemerintahan yang baik dan berwibawa? Namun, satu ha1 

yang pasti management by law dan keterukuran terhadap konsep asas-asas umum 

pemerintahan yang baik untuk kepentingan publik menjadi jelas implementasinya 



manakala kita ingin benar-benar menegakkan hukum menuju pemerintahan yang 

bersih dan benvibawa. 

Substansi ini masih tidak berjalan di level DPRD dan Pemda. Melihat 

berbagai kasus yang ada, Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD setempat belum 

dapat dikatakan telah mengusung misi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 

benvibawa, dengan parameter asas-asas umum pemerintahan yang layak. Sangat 

jelas kasus-kasus yang ada mengindikasikan Pemda dan DPRD dinilai publik 

sebagai telah gaga1 membebaskan Pemda dari KKN. 

Kasus yang lain juga membuat pertanyaan, terutama menyangkut peran 

DPRD yang berfungsi sebagai badan pengawas.. Persoalannya kemudian bergulir 
s 

pada masalah kinerja anggota dewan yang tidak lagi efektif. Sepanjang tahun 

2005, total Raperda yang dibahas sebanyak 19 dan Raperda inisiatif dewan adalah 

tentang pelayanan publik. Dari 19 Raperda itu sebanyak 16 sudah diparipurnakan. 

Padahal dalam target 2005 seharusnya DPRD Surabaya dapat menyelesaikan 25 

Perda. Selama 2005, DPRD Surabaya menerima 173 pengaduan dan baru selesai 

84 prosen. Dalam penggunaan hak-hak dewan baru 3 kali dilakukan, 2 hak 

inisiatif Raperda Protokoler Dewan dan perubahan perincian anggaran dewan, 

dewan melayangkan hak interpelasi tentang pertanggung-jawaban keuangan 

Walikota Surabaya pada Persebaya tapi hak ini kandas dalam Panitia Musyawarah 

( ~ a n m u s ) . ~ ~  



2. Kabupaten Blitar 

Kabupaten Blitar terletak pada koordinat 112 derajad bujur timur dan 8 

derajad lintang selatan, di  lereng Gunung Kelud pada ketinggian sekitar 175 m di 

atas permukaan laut. Dengan perbedaa'n antara bagian terendah dan tertinggi 

sekitar 50 m (150 -200 m), menjadikan Blitar sebagai sebuah wilayah dataran 

sedang, dengan kisaran suhu 24 - 34 derajad Celcius. 

Posisi koordinat ini menunjukkan, kabupaten Blitar menjadi wilayah yang 

cukup nyaman untuk dihuni. Ini dibuktikan oleh kenyataan, ibukota kabupaten 

Blitar di masa lampau menjadi kota pusat pengendalian perkebunan-perkebunan 

di wilayah sekitarnya sehingga sudah berfungsi sebagai kota pelayanan sejak 

didirikan secara legal-formal tanggal I April 1906. Dalam perkembangannya 

kemudian m.omentum tersebut ditetapkan "'sebagai hari Kelahiran ibukota 

kabupaten ~ l i t a r .~ '  

Kabupaten Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa 

Timur setelah Mojokerto. Wilayah Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan 

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kediri 

2. Sebelah Timur : Kabupaten Malang 

3. Sebelah Selatan : Samudera Hindia 

4. Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung 

Kabupaten Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 1.667,93 km2 terbagi 

dalam 220 desa dengan 28 kelurahan. 



Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan yang memang 

menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar mengembangkan pola 

partisipasi. Kontrak pelayanan antara Puskesmas selaku pemberi jasa kesehatan 

dengan masyarakat pun dilakukan. Program yang baru dimulai tahun 2003, 

bertempat di beberapa Puskesmas. Dalam ha1 standar pelayanan ditentukan 

melalui kesepakatan antara Puskesmas dan masyarakat. Isi kontrak pelayanan itu 

meliputi jenis, prosedur, waktu, biaya serta cara pelayanan. Hasilnya, terdapat 

peningkatan sarana dan prasarana sesuai permintaan pelanggan, alur pelayanan, 

dan terutama sekali sikap petugas kesehatan yang menjadi lebih ramah.I9 

Dalam ha1 administrasi, semua daerah mengalami pengaruh Pemerintah 

Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang mengatur 

struktur organisasi di daerah. Meskipun peraturan ini bertujuan efisiensi, tetapi 

ada beberapa ha1 yang berlawanan dengan terobosan yang si~dah dilakukan di 

daerah. Di Jawa Timur, banyak daerah kesulitan menempatkan fungsi perizinan 

dalam struktur daerah berdasar Peraturan Pemerintah itu. Dengan batasan 

maksimal 14 dinas, kemungkinan besar fungsi perizinan berbentuk struktur 

kantor, badan, atau unit daerah. Padahal, di beberapa daerah telah berbentuk 

dinas. 

Alasannya, agar pelayanan'cepat, maka kewenangan besar perlu diberikan 

sehingga secara struktural dibentuk dinas daerah. Untuk mengatasi itu, daerah 

tetap membuat komitmen agar unit daerah'tetap bekerja berdasarkan aspek 

fungsional. Meski strukturnya kecil berupa unit atau kantor, tetapi melalui Surat 

79 "Hasil Temuan Monitoring Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jatim,"Op Cir.,hlm 9 



Keputusan Kepala Daerah diberikan wewenang yang cukup besar. Pemerintah 

Kabupaten Blitar, misalnya, memberikan pelayanan transparansi informasi. 

Transparansi pengurusan surat izin di Kabupaten Blitar dipermudah 

dengan penyediaan panel layar dan komputer yang berfungsi untuk melacak 

sejauhmana perjalanan izinnya. Konsumen juga dapat memperkirakan waktu 

keluarnya izin. Untuk menjamin bahwa surat izin penyelesaian tidak berlarut- 

larut, maka Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 34 dan 35 menjamin batas 

waktu pengurusan izin maksimal 12 hari. Bila selama 12 hari itu tidak ada 

konfirmasi, maka izin dianggap disetuj~i.~' 

Isu akuntabilitas, terutama transparansi, menjadi isu yang sensitif dan 

krusial dalam konteks otonomi daerah. Namun, sejumlah Peraturan Daerah yang 

substansial hanya mengatur hubungan pemerintah dengan publik, dalam ha1 

transparansi, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat, tidak cukup banyak 

dibentuk oleh daerah. Mayoritas Peraturan .Daerah hanya mengatur persoalan 

kelembagaan daerah, peningkatan pendapatan daerah, dan persoalan administratif. 

Ketiga isu itu sesungguhnya berkaitan dengan hubungan tripartit antara 

eksekutif dan legislatif serta rakyat atau konstituen. Proses keseimbangan atau 

checks and balances yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah justru tenvujud dalam pola yang bersifat konflik atau malah 

kolusi. Atas pertimbangan itu, maka Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan 

terobosan dengan menyampaikan pertanggungjawabannya tidak hanya ke badan 



legislatif, tetapi juga langsung kepada masyarakat melalui sarana komunikasi, 

yaitu radio daerah. 

Melalui potensi radio daerah inilah Pemerintah Kabupaten Blitar 

menyusun program siaran radio dengan memanfaatkan radio daerah (RKPD) yang 

telah berganti nama menjadi Radio Persada FM. Melalui radio tersebut, Bupati 

dan Wakil Bupati ikut siaran. Untuk Bupati, siarannya sebulan sekali, sedangkan 

Wakil Bupati sekali seminggu. Keluhan masyarakat pun dapat disampaikan secara 

harian melalui acara "cakrawala persada". Keunggulan program siaran ini terletak 

pada interaktifnya atau dihubungkan langsung pada dinas pelayanan daerah yang 

terkait dengan keluhan masyarakat t e r s e b ~ t . ~ '  

Kendati berbagai program menuju transparansi itu telah berjalan, akan 

tetapi ternyata itu tidak identik Pemda telah akuntabel dan tenvujudnya good 

governance. Hal ini terbukti sejak APBD Tahun 2002 hingga tahun 2004 pihak 

penyidik menemukan indikasi akumulasi korupsi. Rinciannya APBD tahun 2002 

sebesar Rp 17 milyar, APBD tahun 2003 Rp 27 milyar dan APBD tahun 2004 Rp 

24 milyar sehingga total penyelewengan anggaran sebesar Rp 68 milyar yang 

kemudian berbuntut diperiksanya 10 pejabat di lingkungan Pemkab Blitar dan 3 

anggota DPRD.'~ 

Dari putusan hakim terbukti bahwa, Krisanto, Bangun Suharsono dan 

Rusydan korupdi dan dijebloskan ke sel dengan hukuman maksimal2 tahun. Juga 

Solichin Inanta mantan Kepala Kas Daerah aset pribadinya disite. Di samping itu, 

" Ibid, hlm. 20-2 1 .  
82 Duta Masyarakat 6 Oktober 2004. 



ditemukan pula indikasi korupsi yang melibatkan Bupati Blitar, Imam Muhadi 

yang kemudian divonis 15 tahun dari tuntutan 18 tahun penjara. Dari kasus ini 

tampak jelas jalan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu masih 

jauh panggang dari api. Apalagi jika parameternya adalah management by law, 

asas-asas umum pemerintahan yang baik dan akuntabilitas publik. Yang jelas jika 

parameternya dihadapkan kepentingan publik, nampak di Blitar belum terwujud 

das sein dan sollen cita-cita good governance itu. Parameter. AAUPL belum 

berjalan secara wajar, fungsi pengawasan DPRD tidak efektif. 

Pendikan anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 1999-2004 

Pendidikan 

S LTA 

D3 

I 45 orang I 

Jumlah 

17 orang 

2 orang 

S 1 

S2 

I I 

Sumber: Sekretariaf DPRD Kabupafen Blifar 

22 orang 

4 orang 

Pembagian Fraksi dalam tubuh DPRD Kabupaten Blitar 1999-2004 

Fraksi 

FPDI-P 

FPKB 

FPG 

FPP 

FTNI/POLRI 

Sumber: Sekrefariaf DPRD Kabupafen Blifar 

Jumlah 

17 orang 

13 orang 

7 orang 

3 orang 

5 orang 

45 orang 



3. Kabupaten Bojonegoro 

Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian wilayah propinsi Jawa Timur 

yang mempunyai luas wilayah 2.307,06 km2 terletak di antara 11  1 25" sampai 

dengan 112 09' Bujur Timur dan 6 59' sampai dengan 7 37' Lintang Selatan. 

Berdasarkan wilayah topografis kabupaten Bojonegoro men~~njukan adanya 

dataran rendah dan dataran tinggi. Pada sepanjang daerah aliran sungai Bengawan 

Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan 

dataran tinggi. Dilihat secara keseluruhan, wilayah kabupaten Bojonegoro seluas 

84,29 prosen berada pada ketinggian lebih dari 25 m dan yang lainnya sebanyak 

18,71 prosen berada pada ketinggian di bawah 25 m. Luas wilayah dengan 

kemiringan antara 2 sampai dengan 14,99 prosen (36,16 persen) dan sisanya (8,74 

prosen) kemiringannya diatas 15 prosen.83 

Menjelang mulai beroperasinya kilang-kilang minyak di Bojonegoro, 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan terobosan dalam ha1 pertimbangan 

keuangan antara Pemerintah Daerah dan desa. Selain bertujuan mengembangkan 

ekonomi di desa, perimbangan itu juga dimaksudkan untuk mengantisipasi konflik 

yang mungkin akan muncul saat kilang-kilang minyak di Bojonegoro itu mulai 

beroperasi. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 mengatur perimbangan dana 

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). 

Besarnya sejumlah 10% hingga 40%. Lalu, Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2002 juga mengatur perimbangan dana dari pajak dan retribusi. Besarnya 

sejumlah 5% hingga 15%. Selanjutnya, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 



berisi pedoman dalam penggunaan dana bagian desa. Hal-ha1 ini merupakan 

strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka 

meminimalisasi resiko instabilitas politik lokal, walaupun pola dan model 

kesinambungan politiknya di setiap daerah tidak menunjukkan terobosan  bar^.*^ 

Sayangnya, Kabupaten Bojonegoro pun tak luput dari kasus KKN. Setelah 

cukup lama diproses hukum, bulan Desember 2004 berkas perkara dugaan korupsi 

yang melibatkan mantan Kadis Kimpraswil Ir. Soehariyanto dan sejumlah anggota 

DPRD diantaranya Agus Susanto Rismanto (ketua Komisi A DPRD) dan Ir. 

Mochtar Setijohadi (wakil Ketua DPRD) mulai dilimpahkan ke kejaksaan 

setem pat. 

Indikasi KKN di Kabupaten ~ o j o t i e ~ o r o  ini terutama pada pembengkakan 

anggaran proyek terminal Rajekwesi sebesar Rp 10 milyar yang tidak 

proporsional (mark up) sehingga merugikan negara yang diperkirakan mencapai 

Rp 1,528 milyar (sesuai tuntutan jaksa). Selain itu, kasus yang melibatkan 

pemerintah kabupaten mengenai lelang tanpa tender juga berpangaruh terhadap 

kredibilitas pemerintah daerah setempat. Uni knya, kasus ini tidak dipersoal kan 

apalagi diproses oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro. 

Proses lelang tanpa tender ini menyangkut pembangunan guest house 

senilai Rp 7 milyar. Pembangunan guest house tersebut telah dianggarkan pada 

APBD 2003, 2004 dan pada APBD 2005. prose; tanpa tender tersebut menyalahi 

Kepres 23 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah tahun 2000 yang mengharuskan 

setiap proyek pemerintah di atas nilai Rp 50 juta haws melalui tender terbuka. 

84 Ibid. hlm. 16. 



Investor yang membangun guest-house hanya penunjukan oleh Bupati dan tidak 

melewati proses tender 

Namun ha1 ini ternyata tidak membuat DPRD setempat turun tangan 

dengan fungsi utama pengawasannya. Bahkan, ketika beberapa organisasi 

kemasyarakatan meminta DPRD untuk membentuk panitia khusus, ternyata pihak 

DPRD lepas tangan. Sudah selayaknya, DPRD bisa segera melakukan proses 

pengawasan menyangkut permasalahan ini. Bagaimana pun, DPRD mempunyai 

tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif." 

Persoalan lain yang cukup mengganggu adalah mengenai Wakil Ketua 

DPRD Bojonegoro dari Fraksi Partai Golkar (FPG) itu dianggap merugikan 

negara Rp 7,6 juta karena saat menjadi anggota DPRD pada sekitar 2001 lalu dia 

masih aktif 'menjadi PNS, yakni di Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) ~ o j o n e ~ o r o . ~ ~ ~ e l a s  ini melanggar hukum dan asas 

umum pemerintahan yang baik, misalnya, asas fair play sekaligus tidak etis 

karena jabatan rangkap, dimana moral "anggota dewan" yang terhormat itu? Lalu 

bagaimana dia memposisikan diri menjadi orang yang mengawasi sekaligus 

diawasi. 

Sementara Sunaryo Abu Ma'in juga salah satu anggota DPRD kabupaten 

Bojonegoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan ijasah SLTA 

palsu dan telah pula divonis oleh pengadilan negeri setempat selama 3 (tiga) 

bulan. Apabila management by law, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan 



akuntabilitas publik dijadikan ukuran dalam menakar peran DPRD mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka Kabupaten Bojonegoro pun tak 

luput telah gaga1 mewujudkan visi dan misi itu. 

Pendidikan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 1999-2004 

Pendidikan Jumlah 

SLTA 

D3 

17 orang 

1 orang 
I I 

I I 
45 orang 

S 1 
I 

.- . I 
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro ! 

24 orang 

S2 

Pembagian Fraksi dalam tubuh D P W  Kabupaten Bojonegoro 1999-2004 

3 orang 

I PKB I 12 orang 

Fraksi dan parpol pendukung Jumlah 

I 

I 

Fraksi Islam 

FPG 

PDI-P 

8 orang 
I 

14 orang 

I 

PAN 
I 

I 45 orang I 

3 orang 

PBB 

I 
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro 

I 
1 orang 

I 

PPP 2 orang 



4. Kabupaten Probolinggo 

Letak Kabupaten Probolinggo berada pada 7" 43' 41" sampai dengan 7" 

49' 04" Lintang Selatan dan 1 13" 10' sampai dengan 1 13" 15' Bujur Timur 

dengan luas wilayah 56,667 Krn2. Di samping itu, Kabupaten Probolinggo 

merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota): 

Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota 

(sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya. Batas Wilayah Kota 

Probolinggo di sebelah Utara dibatasi oleh Selat Madura, sebelah Timur 

dibatasi oleh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, sebelah Selatan : 

dibatasi oleh Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran dan Sumberasih 

Kabupaten Probolinggo. Sebelah Barat : dibatasi oleh Kecamatan Sumberasih 

Kabupaten Probolinggo. Secara administrasi pemerintahan Kota Probolinggo 

terbagi dalam 3 (tiga) Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan 

Mayangan terdapat 1 I Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 9 

Kelurahan, dan Kecamatan Wonoasih terdapat 9 Kelurahan 

Demi usaha untuk menarik investor, Pemerintah Kabupaten Probolinggo 

mencoba mengembangkan transparansi manajemen asset. Menyadari pengelolaan 

asset yang masih tersebar, Pemerintah Kabupaten Probolinggo membuat model 

manajemen asset dan sistem informasi yang bisa diakses masyarakat dan dunia 

usaha. Hasilnya, beberapa kerja sama telah dibuat, seperti pengelolaan lahan 

kurang produktif dengan menanam tanaman sengon yang melibatkan pihak 



swasta, memproduksi air minum dalam kemasan, atau pemanfaatan lapangan 

olahraga dan kolam renang yang bisa disewa ma~~arakat .~ '  

Dalam bidang kesehatan, sejumlah daerah melakukan berbagai terobosan 

dalam ha1 layanan kesehatan yang spesifik, walaupun bidang ini selalu 

menghadapi kendala biaya. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, misalnya, 

membuat program pelayanan kesehatan yang spesifik ditujukan pada orang 

miskin. Penyakit tumor hidung, tidak punya anus, bibir sumbing. Untuk operasi 

tentunya tak mungkin bagi orang miskin. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo memberikan pelayanan khusus berupa pengobatan gratis maupun 

pendampingan yang intensif. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo pun 

intensif bekerja sama dengan beberapa rumah sakit swasta dan negeri serta juga 

lembaga swasta. Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga menyediakan jasa 

pengantaran gratis dengan mobil ~uske'smas serta memberi uang tunggu bagi 

k e ~ u a r ~ a . ~ ~  

Di bidang pendidikan, Pemerintah Pusat ~nasih sangat dominan. Sejumlah 

paket pendidikan masih didrop dari Pemerintah Pusat, seperti dalam ha1 

kurikulum, dana pendidikan daerah, dan sejumlah paket pendidikan lainnya. 

Dalam ha1 dana, Pemerintah Daerah harus mengeluarkan dana pendamping yang 

besarnya 10% sampai 30% dari total biaya paket pendidikan. Padahal, di Jawa 

Timur pada umumnya, pendidikan belum menyentuh masalah perbaikan mutu. 

" Ibid., hlrn. 3 
" Ibid., hlrn. 8-9. 



Peningkatan mutu pun terjadi hanya pada masyarakat perkotaan saja dengan skala 

yang masih kecil dan belum dikemas dalam program yang sistematis. 

Di Kabupaten Probolinggo yang merupakan daerah pegunungan, kendala 

pendidikan yang dihadapi ialah ;seal geografis. Oleh karena itu, Pemerintah 

Kabupaten Probolinggo melakukan terobosan dengan membuat sekolah satu atap 

atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) kecil. Dengan kata lain, untuk 

meningkatkan angka transisi dan partisipasi bagi siswa sekolah di daerah 

pegunungan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo membuat kebijakan agar siswa 

yang melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetap belajar di 

gedung Sekolah Dasar (SD). Jadi, guru yang mengajar datang ke lokasi. Secara 

administratif, sekolah itu berada di salah'satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

induk yang ditunjuk. Di Kabupaten Probolinggo, terobosan ini mampu menaikkan 

angka transisi Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 

rata-rata 5% menjadi 92%.89 

Dalam ha1 kesinambungan politik yang berkaitan dengan resiko atau 

instabilitas politik lokal, maka perlu pengaturan yang jelas mengenai transparansi, 

partisipasi, dan penyampaian pendapat. Hal ini diperlukan karena sifat yang 

seharusnya sudah melekat dalam  emh hint ah an Daerah tersebut ternyata masih 

sulit dilakukan secara konsisten. Alasan ,yang paling sering diajukan ialah "tidak 

ada aturannya". Untuk itulah, Pemerintah Kabupaten Probolinggo membuat 

payung hukum yang lebih operasional untuk daerah sehubungan dengan tiga 

aspek itu. Payung hukum itu dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 



2003 tentang Transparansi, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang 

Partisipasi, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Cara 

Menyampaikan Pendapat, Terhitung dari tahun 2004, ketiga Peraturan Daerah itu 

mulai diberlakukan secara efektif?' 

Pendidikan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 1999-2004 

Pendidikan 

SLTA 

D3 

S 1 

I I 

Sumber: Sekretariar DPRD Kabuparen Probolinggo 

Jumlah 

24 orang 

3 orang 

14 orang 

S2 

Pembagian Fraksi dalam tubuh DPRD Kabupaten Probolinggo 1999-2004 

4 orang 

45 orang 

Fraksi dan parpol pendukung Jumlah 

FPKB 

FPDI-P 

19 orang 

8 orang 
I 

PPP 

Golkar 

40 orang 

7 orang 

4 orang 

PKPI 

PN UI 

I I 

Sumber: Sekretariat DPRD Kabtrpaten Probolinggo 

1 orang 

I orang 



5. Kabupaten Sumenep 

Letak Kabupaten Sumenep yang berada di ujung Timur Pulau Madura 

merupakan Wilayah yang unik karena terdiri wilayah daratan juga terdiri dari 

kepulauan yang tersebar berjumlah 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi 

luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002). Kabupaten Sumenep terletak di antara 

113" 32' (54"-116 016 (48" Bujur Timur dan diantara 4" 55 (-7 024 Lintang 

Selatan. Gugusan pulau-pulau yang ada di Sumenep, Pulau yang paling utara 

adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak 

*I51 Mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling Timur adalah 

Pulau Sakala dengan jarak *I65 Mil laut dari Pelabuhan Kalianyet. 

Sumenep memiliki batas-batas sebagai berikut; sebelah selatan berbatasan 

dengan Selat Madura, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan, sebelah Timur berbatasan dengan Laut 

Jawa I Laut Flores. Luas daerah Kabupaten Sumenep adalah 2.093.457573 KM2, 

terdiri dari luas daratan 1.146,927065 Km2 (54,79%) dan luas kepulauan 

946.530508 Km2 (45,21%) Sedangkan luas wilayah perairan Kabupaten Sumenep 

* 50.000 KM2. 

Adapun Struktur Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep 

adalah Kecamatan berjumlah 27 yang terbagi atas 18 Kecamatan Daratan dan 9 

Kecamatan Kepulauan. Jumlah kelurahan adalah 4 buah yang terbagi atas 328 

desa. Desa tersebut terbagi dalam 242 desa di daratan dan 86 desa di kepulauan. 

Sedangkan desa tersebut terbagi dalam 1.774 Rukun Warga (RW) dan 5.569 

Rukun Tetangga (RT). Perkembangan penduduk, sesuai data terakhir pemerintah 



kabupaten Sumenep, berjumlah 1.003.035 jiwa. Untuk penduduk berjenis kelamin 

laki-laki, berjumlah 478.995 jiwa, sedangkan untuk kelamin perempuan 

berjumlah 524.040. Kepadatan jiwaIKm2 adalah 478,85." 

Kearifan lokal menjadi titik awal dalam merumuskan kebijakan 

pemberdayaan ekonomi daerah. Dengan demikian, diperlukan pemberdayaan 

infrastruktur yang terkait dengan lembaga-lembaga ekonomi lokal yang telah 

tumbuh dan hidup di daerah. Sebelumnya, lembaga ekonomi lokal ini tumbuh 

dalam sosok yang kecil sehingga perannya selalu terlupakan dalam perhitungan 

ekonomi daerah atau nasional. Atas dasar itulah, maka Pemerintah Kabupaten 

Sumenep melakukan revitalisasi lembaga ekonomi lokal. Geliat ekonomi di 

daerah kepulauan Sumenep yang cukup besar ternyata tidak mampu dijangkau 

oleh perbankan umum. Kalaupun ada bank umum, operasinya tidak sampai ke 

pelosok kepulauan. Jadi, operasi bank umum itu hanya sebatas di daerah 

perkotaan dengan radius tidak lebih dari 10 kilometer, sementara Sumenep adalah 

daerah kepulauan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep mendirikan Bank 

Perkreditan Rakyat Sumekar pada tahun 2002 atas dana Pemerintah Daerah. 

Kelebihan bank ini ialah mampu melayani daerah kepulauan, ada konsep gadai 

emas dan menyediakan jasa penggusuran dokumen tanah berstatus petok D agar 

tetap dapat dijadikan agunan. Setelah keluar surat tanda daAar tanah dari Badan 

Pertanahan Nasional, maka kredit pun sudah bisa dikuc~rkan.'~ 



Terkait dengan masalah pendidikan, Kabupaten Sumenep tidak jauh 

berbeda dengan Kabupaten Probolinggo atau tidak jauh dari masalah pendidikan 

pada umumnya di Jawa Timur. Peran Pemerintah Pusat masih sangat dominan, 

seperti dalam ha1 kurikulum, dana, dan sejumlah paket pendidikan lainnya. Dalam 

ha1 ini, daerah harus membenahi dan ,memacu ketertinggalan mereka dalam 

bidang pendidikan ketika otonomi daerah digulirkan. Pemerintah Kabupaten 

Sumenep, misalnya, mulai menyesuaikan keputusan infrastruktur dasar 

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Di Kabupaten Sumenep, bertahun- 

tahun hanya terdapat satu unit sekolah tingkat menengah atas di daerah kepulauan, 

yaitu Sekolah Menengah Umum (SMU) Arjasa. Padahal, jumlah pulau di 

Sumenep mencapai 126 pulau. Setelah otonomi, dianggarkan Rp 2,23 milyar dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2003 untuk membangun 

4 unit sekolah baru di daerah kepaulaun, yaitu di Kecamatan Masa Lembu, 

Kecamatan Gayam, Kecamatan Sepeken, dan Kecamatan ~ a a s . ~ ~  

Tanpa mengecilkan arti usaha yang telah dilakukan oleh Pemda Sumenep 

dalam memajukan rakyatnya, ternyata dalam konteks menuju pemerintahan yang 
. , 

bersih dan benvibawa (good governance) Kabupaten Sumenep pun belum dapat 

dianggap berhasil.Sebagai contoh kasus, terjadinya dugaan suap pada DAU (dana 

alokasi umum) sebesar Rp 5 milyar yang dilakukan oleh Sekkab H. Achmad 

Hadlori dan kawan-kawan tahun APBD 2001. Di samping itu, Laporan 

Pertanggungjawaban Bupati pun, yang semula diyakini tidak akan diterima oleh 

DPRD ternyata diterima oleh DPRD dengan voting. Kasus lain setelah 

93 Ibid., hlm. 11-12. 



diterimanya LPJ Bupati, sejumlah anggota DPRD langsung "ngelencer" ke Bali 

yang dibungkus dengan seolah-olah studi banding, padahal menurut komunike 

sejumlah LSM masih banyak tugas DPRD yang belum terselesaikan. 

Dari kasus pro kontra eksekutif, legislatif, yudikatif, LSM dan masyarakat 

di Sumenep ini kalau keterukurannya adalah management by law, asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas publik jelas 

Kabupaten Sumenep juga belum layak dianggap telah mengusung misi menuju 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

Pendidikan anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 1999-2004 

Pendidikan 

I D-3 I 1 orang I 

Jumlah 
I 

S LTA 

45 orang 

Sumber: Sekre fariaf DPRD Kabupafen Sumenep 

13 orang 

S- 1 

S-2 

28 orang 

3 orang 



Pembagian Fraksi dalam tubuh DPRD Kabupaten Sumenep 1999-2004 

Fraksi dan parpol pendukung 

FKB 

FPP 

Jumlah 

2 5 

5 

FPDIP 

45 orang 

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep 

4 

FPG 

FPAN 

PNU 

FTNWOLRI 

6. Kabupaten Sidoarjo 

Wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah daerah yang berhimpitan langsung 

3 

2 

1 

5 

dengan Kota surabaya dan tergolong daerah yang berpendapatan asli daerah 

(PAD) tertinggi nomor dua setelah Surabaya. Sebagian wilayah Kabupaten 

Sidoarjo dipakai untuk keperluan Bandar Udara Juanda dan terminal Bus antar 

kota dan propinsi Surabaya (Bungurasih) yang tentu saja sangat membantu 

penambahan pajak dan retribusi daerah yang pertahunnya masing-masing 

menyumbang sebesar Rp 15,2 milyar dan Rp 13,03 milyar. Sudah barang tentu 

pemasukan itu sangat signifikan bagi PAD Kabupaten ~ i d o a r j o . ~ ~  

Dari sisi lain, karena berbatasan langsung dengan Surabaya, maka 

Kabupaten Sidoarjo senantiasa mendapat limpahan jumlah penduduk terutama 

9 4 ~ e n t r e  for Political Studies Soegeng Sarjadi Syndicated, hlm.533-535. 



dari Surabaya. Oleh karena itu, tidak heran bila banyak penduduk yang bekerja di 

Surabaya namun bertempat tinggal di wilayah Sidoarjo. 

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal penghasil makanan seperti; krupuk 

udang, petis udang, kacang, kripik, terasi, dan sebagainya. Usaha di bidang ini 

terus berkembang, di samping usaha industri kerajinan rumah tangga. Hasil 

kerajinan rumah tangga Kabupaten Sidoarjo bahkan cukup besar di ekspor ke luar 

negeri. Dari data yang ada tahun 2003 lalu 78,93 % dari hasil ekspor diraih daerah 

ini dengan nilai transaksi mencapai US $ 1.013.733.564,67, sisanya dari 

komoditas lain.95 

Secara geografis Sidoarjo terletak antara 1 12'5 -12'9 BT dan 7'3 - 7'5 LS. 

Bagian utara daerah Kabupaten Sidoarjo dibatasi oleh Kabupaten Gresik dan Kota 

Surabaya, sebelah selatan dibatasi oleh daerah Pasuruan, bagian barat dibatasi 

oleh daerah Mojokerto, dan sisi timurnya dibatasi oleh Selat Madura. Bagian 

tengah (40,81%) dari daratan seluas 63.438,536 hektar terletak pada ketinggian 3- 

10 meter di atas permukaan laut sedangkan bagian timurnya berupa pantai dan 

tambak (29-99%) yang berada pada ketinggian 0-3 meter di atas permukaan laut 

dan bagian baratnya (29,20 %) berada pada ketinggian 10-25 meter di atas 

permukaan laut. 

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi pemerintahan 

lokal yang terdiri dari 18 Kecamatan, 325 Desa, dan 28 Kelurahan. Adapun 

jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mencapai 1.192.1 89 jiwa yang terdiri dari 

laki-laki 588,474 jiwa dan perempuan 603.442 jiwa. Kepadatan penduduknya 

95 ibid 



1.879 jiwa per km2 daerah terpadat yaitu Kecamatan Waru yang mencapai 4.614 

j iwa per km2. 

Pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo berasal dari berbagai potensi yang 

saat ini terus dikembangkan yaitu pertanian, perkebunan, peternakan dan 

perikanan serta industri.Luas areal sektor.pertanian mencapai: padi 33.283 hektar, 

sawi 343 hektar, kangkung 479 hektar, dan bayam 402 hektar. Hasil sektor 

pertanian Kabupaten selain untuk konsumsi lokal, juga di jual ke Surabaya dan 

sekitarnya. Yang menjadi andalan di sektor perkebunan yaitu tebu, kelapa dan 

kapuk randu. Luas areal perkebunan adalah 3.562,27 hektar, kelapa 1.950,48 

hektar dan kapuk randu 263,84 hektar.96 

Dari sektor peternakan menunjukkan produksi daging sapi 8.167.834 ton, 

ayam kampung 370.231 ton, dan ayam ras 270.375 ton. Jumlah populasi ternak 

tercatat: sapi potong 8.499 ekor, sapi perah 1.618 ekor, kerbau 4.294 ekor, 

kambing 17.240 ekor, domba 19.978 ekor, ayam buras 570.927 ekor, ayam ras 

84.000 ekor, itik 100.460 ,ekor, sedangkan hasil perikanan mencakup: hasil sektor 

perikanan laut mencapai 1.580,70 ton, yang terdiri dari: ikan teri 432,80 ton, 

udang 200.90 ton, rebon 74.40 ton, manyung 86,90 ton, Petek 29,90 ton, dan 

lainnya 621,20 ton.97 Data ini menunjukkan betapa kayanya sektor peternakan ini 
" 1  

yang terus berkembang dari waktu ke waktu. 

Dari sektor pertanian tambak juga cukup tinggi, total hasil pertanian 

tambak sebesar 18.150,30 ton yang terdiri dari: ,bandeng 1 1.108 ton, udang windu 



3.503 ton, udang galah 9.43,60 ton, udang campur 1.706 ton, ikan tawes 90,90 

ton, dan berbagai macam lainnya 798,70 ton.98 

Potensi lain yang menjanjikan adalah di bidang industri. Di kabupaten 

Sidoarjo terdapat 325 unit industri yang memiliki pengaruh besar untuk upaya 

peningkatan dan pengembangan keuangan daerah. Di sektor ini tenaga kerja yang 

mampu diserap sebanyak 43.093 tenaga kerja. Sekitar 1.537 industri kecil 

menyerap 36.990 tenaga kerja dan 11.323 industri kerajinan rakyat yang 

menyerap 45.092 tenaga kerja. Manakala diuraikan sektor industri yang ada 

meliputi pola sebagai berikut : 

Industri logam, mesin, dan kimia mencapai 840 unit menyerap 38.858 tenaga 

kerja dengan nilai produksi Rp 689.554 juta. 

Industri aneka 409 unit, menyerap tenaga kerja sebesar 19.501 orang dengan 

hasil produksi Rp 324.091,70, dan 

Industri hasil pertanian 846 unit, menyerap 46.038 tenaga kerja dengan hasil 

produksinya 687.430 juta. 

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi Jawa 

Timur, Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu wilayah penyanggah ekonomi Kota 

Surabaya yang sangat potensial untuk mengembangkan sektor industri terutama 

industri menengah dan kelompok kecil yang banyak menampung tenaga kerja 

(industri padat karya). 

Yang patut disayangkan dari prestasi dan peningkatan ekonomi Kabupaten 

Sidoarjo ini adalah, tidak diiringi dengan konsep dan implementasi pengawasan. 

9X~bid 



Kendati beberapa instansi telah berfungsi sebagaimana dikehendaki UU atau 

peraturan yang ada, namun dibanding "kelemahannya" kerugian yang ditanggung 

masih tidak sebanding. Lebih naif lagi, seiring dengan euforia reformasi kalamana 

legislatif (DPRD) seharusnya berkualitas jauh lebih baik dibanding era Orde Baru, 

dalam konteks pengawasan, ternyata menunjukkan perilaku yang sebaliknya. 

Anggota DPRD periode 1999-2004 sebanyak 40 orslng telah menjadi 

terdakwah korupsi sebesar Rp 21 milyar, yang divonis oleh Pengadilan Negeri 

Sidoarjo rata-rata 1 sampai 3 tahun pada 3 Mei 2005 ~ a l u . ~ ~  Khusus mantan Ketua 

DPRD (1999-2004) yaitu Ustman Ihsan divonis 6 tahun penjara, denda Rp 200 

juta atau kurungan 5 bulan, mengganti uang Rp 601 juta atau kurungan 1 tahun 

dan membayar perkara Rp 2.000,-.01eh hakim, 38 orang terdakwa yang telah 

divonis juga diwajibkan mengembalikan atau disita beberapa alat bukti seperti 

mobil, dan peralatan lain. 

Terlepas dari kenyataan bahwa para anggota DPRD tersebut secara the 

jure memang bersalah, secara umum dapat disimpulkan aspek pengawasan yang 

seharusnya dilakukan oleh para anggota DPRD tersebut terhadap eksekutif telah 

gaga1 total. Dengan demikian, usaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa dengan DPRD sebagai barometer (watch dog-nya) masih jauh 

panggang dari api alias sebatas lips sewice. Di sini asas-asas umum pemerintahan 

yang layak dan management by law jelas tidak efektif berjalan. 

Bertitik tolak dari kasus itu pula, maka pemberdayaan legislatif (DPRD) di 

masa yang akan datang, yang telah menempuh mekanisme pemilihan secara 

99 Surya, Duta Bangsa dan Jawa Pos 3 Mei 2005. 



langsung, semestinya menjadi paradigma baru. Paradigma baru ini sifatnya 

menjungkirbalikkan paradigma lama yang semula korup menjadi bersih, yang 

semula tak bermoral menjadi bernilai moral mulia, mirip dengan model pemikiran 
. . 
'i 

Edward de ~ono'OO. 

Pendidikan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999-2004 

I Pendidikan I Jumlah I 
I SLTA 1 15 orang I 

I 

D3 

S 1 

'0° Edward d e  Bono, Berpikir Lateral, Bina Rupa, Jakarta, 199 1. 

1 orang 

23 orang 

S2 6 orang 

45 orang 

Sumber: Sekretaria! DPRD Kab~ipaten Sidoatjo 



Pembagian Fraksi dalam tubuh DPRD Kabupaten Sidoarjo 1999-2004 

I I 

FPKB 

Fraksi dan parpol pendukung Jumlah 

I 

t PPP 1 orang 

I I 

FPDI-P 

PKB 

I 

PAN 3 orang 

14 orang 

I Fraksi Gabungan I I 
FPG 

PBB 

I I 

Sumber: Sekretariar DPRD Kabuparen Sidoatjo 

4 orang 

1 orang 

FTNIJPOLRI 

7. Kota Kediri 

5 orang 

45 orang 

Secara geografis Kota Kediri terletak di tengah-tengah kota Kediri dan 

terletak antara 7'45"- 7'55' LS dan 1 1  1'05 - 1 12'03 BT. Luas wilayah kota Kediri 

adalah 63,40 km2 dan terbagi dalam tiga Kecamatan serta 46 Kelurahanldesa. 

Daerah kota Kediri terbelah oleh Sungai Kali Brantas yang membujur dari Selatan 

ke Utara. Areal bagian barat sungai sebesar 26,60 km2 dan luas bagian timur 

sungai mencapai 38,80 km2. 

Jumlah penduduk kota Kediri pada tahun 1998 mencapai 236.307 jiwa 

yang terdiri dari 1 16.055 laki-laki dan 120.252 perempuan. Tingkat kepadatan 

penduduknya rata-rata 3.727 per km2, sedangkan yang terendah kepadatannya 



adalah Kecamatan Pesantren yaitu 2.81 1 jiwa per km2. Dari segi Sumber Daya 

Manusia (SDM), kota Kediri relatif siap menyongsong pelaksanaan otonomi 

daerah,I0' namun dengan modal keuangan yang sangat pas-pasan. 

Kalau kita lihat dari dua pos pendapatan yang sudah pasti, yaitu DAU 

(Dana Alokasi Umum) dan PAD (pendapatan asli daerah) tahun 2001 "hanya" 

mencapai Rp 1 17,l milyar yang terbagi atas DAU Rp 107 milyar dan PAD Rp 9,4 

milyar, maka jelas anggaran itu bisa dikata minim. Sebab anggaran rutin yang 

tidak bisa diganggu gilgat sebesar Rp 50,3 mi lyar sehingga tersisa anggaran (fresh 

capital) sebesar Rp 12,6 milyar angka yang jelas dianggap tidak cukup untuk 

membangun kebutuhan masyarakat terutama aspek pelayanan yang layak. 

Di luar kecilnya anggaran, kota Kediri juga dihadapkan pada masalah 

sosial, yaitu .besarnya angka penduduk miskin, yaitu berkisar 16.526 kepala 

keluarga (KK). Desa miskin di kota Kediri tercatat 15 desa dari total 46 desa yang 

ada. Beban ini masih ditambah dengan besarnya pertumbuhan jumlah 

pengangguran. Tahun 2000 lalu tercatat sekitar 4.500 angkatan kerja yang belum 

tersalurkan, yang tentu saja sangat rentan 'berjmplikasi meresahkan masyarakat. 

Kendati demikian, kota Kediri masih memiliki sejumlah potensi yang 

masih dapat diharapkan seperti, retribusi penambangan pasir di kali Brantas dan 

dana kontribusi dari perusahaan rokok raksasa PT Gudang ~ a r a m . " ~  

Perusahaan rokok Gudang Garam memang seolah menjadi "ikon" kota 

Kediri. Pabrik ini berdiri di atas areal seluas 250 hektar dan mempekerjakan tidak 

'''centre for Political Studies Soegeng Sarjadi Syndicated,hlm.617-618. 
'02 Penerbit buku Kompas, ProJil Daerah Kabupaten dun Kota, Jakarta, 2000. 



kurang 40.000 karyawan, jika dibanding dengan total penduduk yang berjumlah 

242.660 orang, maka hampir 17 % penduduk kota Kediri adalah menggantungkan 

hidupnya pada perusahaan ini. Lalu apakah pemerintah daerah mendapatkan 

penghasilan juga dari perusahaan ini? Ternyata tidak. Cukai rokok masih masuk 

ke kas Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, meskipun otonomi daerah sudah 

berjalan, namun dari hasil cukai ini kota Kediri belum sepenuhnya menikrnati. 

Berdasarkan data dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia 

(GAPPRI) disebutkan bahwa selama tahun 1999 dan 2000, nilai cukai rokok 

seluruh Indonesia sebesar Rp 9 trilyun. Dari jumlah itu, sekitar 4,21 trilyun atau 

46,8 % berasal dari PT Gudang Garam yang seluruhnya masuk ke pundi-pundi 

Pemerintah Pusat. Lalu apa yang didapat kota Kediri ? 

Ternyata, Pemerintah Daerah kota Kediri hanya mendapat realisasi pajak 

bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah (pajak reklame, air bawah tanah dan 

penerangan jalan) dari PT. Gudang Garam. Tahun anggaran 199912000 PAD kota 

Kediri mencapai Rp 7,14 milyar, kemudian meningkat Rp 9,4 milyar tahun 2001. 

Jelas dari sisi PAD pendapatan dari PT. Gudang Garam ini menjadi kontributor 

signifikan. Kontribusi melalui PBB juga signifikan, jika tahun 1999 mencapai RP 

985,6 juta: tahun 2000 Rp 995,48 juta dan melalui pajak daerah tahun 1999 Rp 

1,05 milyar dan tahun 2000 Rp 1,63 milyar. Dari data-data itu jelas bahwa 

kehadiran PT Gudang Garam tak salah menjadi "ikon"nya kota Kediri. 

Pemasukan lain yang juga potensial adalah dari bidang pertanian dan 

perkebunan. Kendati tak sebesar pendapatan dari sektor industri di atas, sektor ini 



cukup memberi kontribusi yang layak diperhitungkan, terutama bagi para petani 

dan pengusaha agro industri. 

Persoalannya, dalam konteks asas-asas umum pemerintahan yang baik, 

penge lolaan dan good governance atau lebih spesifi k lagi good Jnancial 

governance, apakah kota Kediri masuk dalam katagori yang bersih. 

Apabila ditinjau dari segi sistem dan prosedur keuangan yang ada, bisa 

dikatakan semua sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Yang menjadi persoalan 

adalah aspek pengawasan dan mekanisme, yang sering terlihat tumpang tindih,ini 

menyebabkan keuangan di daerah kota Kediri tergolong masih jauh dari sistem 

pemerintahan yang good governance. Dengan kalimat lain, pengawasan yang ada 

belum berjalan secara semestinya. Sebagai contoh, Dinas Pendapatan Daerah 

dengan 10 (sepuluh) item yang menjadi tugasnya dirasa tidak optimal ketika 

bekerja di lapangan. Juga sejumlah institusi selaku organ pemerintahan daerah 

yang memiliki hubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, tampak masih 

jauh dari sistem yang ideal. Berikut diuraikan beberapa fungsi kelembagaan yang 

seharusnya dapat optimal, namun pada implementasinya masih jauh dari harapan: 

a. Biro atau Bagian Keuangan. Posisi instansi ini dalam pengelolaan keuangan 

daerah terlihat pada fungsinya untuk ,mempersiapkan bahan penyusunan, 

perubahan, dan perhitungan APBD. lnstitusi ini sebetulnya menjadi pilar 

penting penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup struktur 

organisatoris dan administratif Pemerintah Daerah. 

b. Bagian Hukum. Peran Bagian Hukum dalam pengelolaan keuangan daerah 

terletak pada tugas dan fungsinya un~uk mempersiapkan rancangan peraturan 



perundang-undangan Pemerintahan Daerah terutama Peraturan Daerah (Perda) 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bagian Hukum 

ini melakukan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dengan cara: 

menyiapkan rancangan peraturan dan perumusan kebijakan (policy) yang 

harus dalam bingkai produk hukum. Kenyataannya lembaga ini sering tidak 

mengerti posisi hukum yang harus dilaksnakan, padahal Bagian Hukum 

adalah sebagai komponen integral Pemerintah Daerah. 

c. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keterkaitan dengan DPRD dalam 

pengelolaan keuangan daerah tainpak pada perannya sebagai lembaga 

legislatif daerah dalam prosedur pembuatan dan penetapan Perda APBD. 

Posisi strategis DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah melambangkan 

demokratkasi dan transparansi serta akuntabilitas publik pengaturan hukum 

pengelolaan keuangan daerah. Dalam negara demokratis keberadaan dan 

wewenang DPRD sebagai "parlemen daerah" menjadi sangat penting untuk 

menjamin legalitas penggunaan dana publik yang menurut Francis E Rourke 

menjadi kental dengan warna ~ o l i t i s ~ ! , ~ ~  

Masing-masing komponen institusi ini dalam perjalanan sistem 

pemerintahan daerah seharusnya dapat berjalan optimal sesuai dengan porsi 

masing-masing namun tetap sinergis. Namun, sayang dari aspek pengawasan 

kesinergisan masing-masing lembaga itu ternyata sangat lemah. DPRD terutama 

yang menjadi fokus utama studi Disertasi ini, bahkan menjadi "duri dalam 

 rancis cis E. Rourke, Btireaucraticy, Politics and Public Policy, Little Brown and 
Company, Boston, 1976, hlm. 13-8 1. 



daging". Artinya, fungsi DPRD yang salah satunya adalah pengawas eksekutif 

justru tumpul, yang lebih naif lagi malah para anggota legislatif itu yang justru 

menjadi pelaku KKN. 

Anggota DPRD kota Kediri periode 1999-2004 sebanyak 30 orang telah 

menjadi tersangka kasus korupsi sebes'ar Rp 9,4 milyar. Modus operandinya 

terutama dengan memanfaatkan celah pos perjalanan dinas tetap, yang masing- 

masing anggota DPRD menerima Rp 1.750.000,- oranglbulan; dan operasional Rp 

1.481.980 per oranghulan yang dilakukan antara bulan Januari-Agustus 2004.'04 

Hebatnya lagi para anggota dewan ini melakukan KKN tersebut secara 

"berjamaah" dan mewakili hampir seluruh partai yang ada. 

Dari kasus itu pula dapat dievaluasi, bahwa ternyata faktor sumber daya 

manusia (SDM) masih menjadi masalah serius bagi perpolitikan Indonesia. 

Intinya, SDM yang rendahlah yang menyebabkan institusi terhormat itu menjadi 

tak bermartabat. 

Dalam pandangan para ahli, modus "berjamaah" oleh para anggota DPRD 
1 A 

baru terjadi di era reformasi. Yang jelas kasus ini menggambarkan betapa 

minimnya pemahaman dan moral mereka pada saat justru tengah memegang 

amanah rakyat. Jika disimpulkan, layaknya teori universal hukum, mereka benar- 

benar telah memanfaatkan kesempatan (celah) yang ada, kendati mungkin 

sebelumnya tidak ada niat. Bagaimanapun ini sudah terjadi. 

'04~awa Pos, Surya , Duta Masyarakat 2, Februari 2005. 



Ta be1 22. 

Pendidikan anggota DPRD Kota Kediri periode 1999-2004 

I S- 1 I I I orang I 

Pendidikan 

SLTA 

D-3 

I S-2 I 10 orang I 

Jumlah 

8 orang 

1 orang 

1 30 orang 7 
I I 

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri 

Pembagian Fraksi dalam tubuh DPRD Kota Kediri 1999-2004 

Fraksi dan parpol pendukung 

PKB 

. TNVPOLRI 

Jumlah 

8 orang 

3 orang 

PDI-P 

Fraksi Gabungan 

12 orang 

PAN 

FPG 

I I 

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri 

2 orang 

4 orang 

I 

D. Hasil Sampling sebagai Opini 

Setelah diuraikan berbagai kasus yang terjadi di lima Kabupaten dan dua 

I I 

Kota di Jawa Timur berikut diuraikan beberapa pendapat (opini) masyarakat 

PPP 

terutama yang berasal dari kalangan akademisi tentang pengawasan DPRD yang 

1 orang 

temyata jauh dari harapan. Pendapat ini penulis uraikan dalam bentuk paparan 



sesuai dafiar pertanyaan dengan acuan (parameter) utama asas-asas umum 

pemerintahan yang layak seperti yang telah diuraikan dalam kerangka teori pada 

bab 2. 

Gambaran ini sekaligus menunjukkan bahwa ke depan mutlak diperlukan 

paradigma asas-asas umum pemerintahan yang bersih yang lebih bernilai (Pasal 

20 UU Nomor3212004) agar kualitas anggota DPRD dan eksekutif dapat 

berfungsi sesuai harapan UU dan masyarakat. 

Prof. Dr. Ridlwan Natsir, MA (Rektor IAlN Sunan Ampel, Surabaya) 

berpendapat, berbagai kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD di Jawa 

Timur itu membuktikan bahwa secara moral para wakil rakyat itu hanya 

memandang politik dari sudut pragmatis-duniawi. Artinya, mereka semata melihat 

kepentingan pribadi bukan memperhatikan konstituennya, apnlagi rakyat secara 

keseluruhan. Dalam bahasa yang lebih taja~n dikemukakannya, para wakil rakyat 

itu telah tertutup mata hati (moral)nya untuk mensejahterakan rakyat. Sejatinya 

mereka hanya mementingkan pribadi. 

Diakui, kendati mereka berlatar belakang beragam partai dan 

berpendidikan agama relatif baik, namun ternyata itu bukan jaminan bahwa 

mereka bersih. Dalam kenyataannya mereka malah melakukan KKlV secara 

"berjamaah" secara sadar pula. 

Ketika ditanya soal aspek pengawasan, dikatakannya: aspek pengawasan 

terhadap eksekutif itu sudah sejak lama diragukan banyak orang efektivitasnya. 

Ditambahkannya, pekerjaan "mengawasi" it11 altan n ~ i ~ d a h  dilaltukan kalau dirinya 

terlebih dahulu bersih. Sebaliknya, akan berat jika dirinya sendiri ternyata tidak 



bersih atau bahkan lebih kotor. Dan faktor inilah yang membuat DPRD itu gagal 

mengemban misi "pengawasannya" karena dirinya sendiri tidak bersih. 

Hampir senada dengan Prof. Ridlwan, dikemukakan oleh Ghozi, SH.MS 

(Dosen senior FH Universitas Brawijaya), dalam pandangannya, faktor 

pengawasan memang telah gagal diemb'an oleh para wakil rakyat itu. Namun, 

menurutnya, yang harus dipersoalkan adalah bagaimana komitmen partai dan 

pribadi masing-masing anggota dewan itu dulu ketika mereka mulai aktif di 

partai. Maksudnya, ketika partai merekrut mereka, maka sejak itu harus disadari 

bahwa kader partai ini semestinya diseleksi secara ketat dengan kriteria dan 

komitmen yang jelas. Dengan begitu visi dan misi partai dapat diemban oleh si 

kader. Namun, akibat tak dipahaminya visi dan misi sekaligus buruknya moral si 

kader tadi, wajar j ika mereka lantas berkualitas rendah. Se bagai aki bat kaburnya 

kriteria rekruitmen dan ko~nitlnen tadi, ketika lnereka duduk sebagai wakil rakyat 

yang terhormat, maka terjadilah ha1 yang .pemalukan tadi. Sejatinya, sistem 

pengawasan sebagai fungsi DPRD telah secara sengaja dan disadari disiasati guna 

memperkaya diri sendiri. Untuk itulah, bagi Ghozi hukum harus ditegakkan. 

Mereka yang terlibat harus dihukum berat karena bukan saja dilihat dari segi 

hukum pidana dan kacamata politik tetapi lebih dari itu, mereka yang korupsi ini 

telah merusak tatanan dengan ongkos sosial yang tinggi. Rakyat menjadi tidak 

percaya kepada institusi legislatif dan parpol, lebih jauh masyarakat merasa tak 

ada artinya sistem pemilihan umum yang ada, karena pasti hanya lnengecewakan 

mereka. 



Ghozi berpendapat, sebaiknya, ongkos sosial yang tinggi itu hams dibayar 

dengan menerapkan hukum yang tegas. Di sini hukum hams dijunjung tinggi, 

seperti yang terjadi di pengadilan Sumatera Barat (Padang) yang menghukum 

rata-rata 4 sampai 8 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- subsider kurungan 

kepada 38 anggota DPRDnya. Bagi Ghozi hukuman ini agak setimpal mengingat 

luka masyarakat cukup dalam dan tidak mudah untuk disembuhkan. 

Yang menarik apa yang dikemukakan oleh Erwan Subandi (Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Bojonegoro), menurutnya tatanan sosial politik 

kita itu memang belum kuat, sehingga berpolitik memang identik dengan 

"bancaan" uang rakyat. Jadi, ketika berbagai kasus korupsi yaag dilakukan oleh 

para anggota DPRD terjadi, itu sebenarnya semakin menambah daftar panjang 

catatan korupsi di bumi nusantara ini. Kalau dulu orang hanya tahu yang dapat 

melakukan korupsi itu hanya dari lembaga eksekutif, dari kasus-kasus ini justru 

menunjukkan lembaga legislatif pun tak kalah "pintar"nya dalam menguras uang 

rakyat. Bahkan, modus operandi yang dilakukan tidak kalah licik dibandingkan 

dengan mereka yang eksekutif. Bahwa fungsi mereka sebagai "pengawas" itu 

jelas, namun dalam praktiknya justru pengawasan itu menjadi titik lemah, sebab 

dengan fungsi itu justru dijadikan oleh mereka sebagai "lubang" sebagai pintu 

masuk dengan cara menitipkan anggaran ke pihak eksekutif. Modus ini yang 

paling dominan dilakukan oleh para anggota DPRD di seluruh Indonesia., di 

samping mark up sejumlah fasilitas atau studi banding, dan melakukan deal-deal 

tertentu dengan pihak ketiga seperti pengusaha dan lain-lain. 



Singkatnya, alasan tugas atau fungsi pengawasan itu sebenarnya tak lebih 

sekadar "pintu masuk" legal mereka untuk secara leluasa berbuat menyimpang 

dari substansi tugas mulia yang mereka emban. Erwan Subandi memberi solusi 

ada baiknya, para wakil rakyat itu dipilih juga atas dasar moral yang bersih. Di 

sini uji publik mungkin diperlukan di samping "kontrak politik". Namun, solusi 

ini bukan sekadar lips service yang lagi-lagi sekadar akal-akalan untuk 

membohongi rakyat. Uji publik paling tidak di level parpol ketika pencalonan dan 

saat kampanye oleh konstituennya. Sementara Kontrak sosial ketika mereka sudah 

resmi terpilih. Sifat kontrak sosial itu mengikat dan jika terindikasi KKN mereka 

dapat dituntut oleh lembaga pengadilan untuk bertanggungjawab. Jadi, 

dimungkinkan mereka berhentildihentikan di tengah jalan karena terbukti tidak 

mampu mengemban aspirasi publik. 

Wartawan senior Jawa Pos Mundzar Fahrnan melihat, fenomena korupsi 

berjamaah oleh DPRD it11 sebagai bukti, bahwa justru para dewan it11 mengerti 

benar "1emah"nya aspek hukum di setiap lembaga di Indonesia. Apakah itu 

lembaga DPR, instansi pemerintah, swasta, LSM semuanya lemah dalam aspek 

pengawasan. Ini sekaligus bukti bahwa pelembagaan formal pengawasan , itu 

menjadi tidak perlu alias nisbi, sebab seketat apapun aturan hukum yang ada tidak 

berguna sama sekali. Toh, semuanya dapat "diakali" untuk kemudian dikorup. 

Jadi, menurut Mundzar Fahrnan, substansinya yang terpenting itu adalah 

kebersihan moral, nilai tulus yang itu semua melekat dalam pribadi (karakter) 

orang. Jika memang orang itu bermoral bersih, tidak ada aturan atau pengawasan 



sekali pun korupsi tidak akan terjadi. Ini berarti faktor SDM-lah yang terpenting 

di atas semua kriteria formal selaku kader partai. 

Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro bernama 

Dony Solistyo menilai, kasus di DPRD itu hanya sebagai miniatur budaya secara 

keseluruhan betapa rapuhnya sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, ia 

mengatakan tindakan "korupsi" itu sama dengan tindakan pon~ografi. Artinya, 

betapa kasar dan tidak senonohnya realitas politik kita sehingga lebih tepat 

disebut kekejian dengan kepala dingin. 

Ditambahkan Dony, yang lebih merepotkan lagi tindakan korupsi ini 

sangat sulit diusut, ha1 ini tidak terlepas dari sistem hukum kita yang juga rentan 

terhadap sogok menyogok, suap menyuap dan tindakan melanggar hukum 

lainnya. Bukankah sudah tidak asing lagi istilah ma$a peradilan merambah 

sistem hukum kita. 

Dony mencoba memberi solusi, sebaiknya para pelaku korupsi ini 

dihukum seberat-beratnya dan dengan sistem hukum yang bersih. Hakim, jaksa, 

polisi hendaknya yang benar-benar tidak terkontaminasi oleh buruknya sistem 

hukum kita. Dengan demikian, dari atas sampai ke bawah (akar-akarnya) dapat 

diberantas. 

Lain lagi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Latief alumni S-3 Ilmu 

Hukum UGM dosen Fakultas Hukum UMI menanggapi maraknya korupsi di 

DPRD mengatakan, akibat sistem pengadilan kita masih payah. Dikatakannya, 

selama ini terkesan hanya Parpol atau anggota DPR-lah yang bisa berpihak 

kepada rakyat, padahal sesungguhnya tidak. 



Bagi Abdul Latief, dalam konteks korupsi seharusnya pengadilanlah yang 

dapat bersifat aspiratif dan membela rakyat. Alasannya tidak lain karena uang 

rakyatlah yang dikorupsi. Atas dasar itu, maka wajarlah jika pengadilan berpihak 

kepada rakyat dan mengalahkan koruptor yang biasanya sering menang. 

Pemihakan kepada rakyat sekaligus mencanangkan bahwa pengadilan 

Indonesia adalah pengadilan yang memilid nurani (conscience of the court). Dan 

nurani itu adalah antikorupsi. Pengadilan Indonesia bukan lagi liberal-netral, 

tetapi hakimnya menjadi pejuang partisan yang progresif, dengan misi 

mengalahkan perilaku korup siapapun tanpa pandang bulu, 

Digambarkan oleh Latief, seorang hakim yang datang dengan determinasi 

penuh untuk memberantas korupsi akan membaca fakta di persidangan secara 

beda dibanding hakim liberal yang menjaga status quo. Hal iitu termungkinkan 

karena sejak semula hakim progresif memiliki predisposisi psikologis berupa 

komitmen, determinasi, dan keberanian (dare) melawan korupsi yang 

menggerogoti bangsanya. Jadi, di dalam jiwanya termasuk mengusung nilai-nilai 

moral, nasionalisme serta menjunjung tinggi kehormatan hukum. 

E. Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Eksekutif 

Fungsi pengawasan ini terkendala paling tidak oleh tiga ha1 yaitu : 

a. Kendala terhadap sistem hukum 

b. Kendala terhadap teori hukum 

c. Kendala terhadap eksekutor 



Untuk jelasnya akan diuraikan masing-masing kendala tersebut sebagai berikut : 

a. Kendala pada sistem hukumnya. 

UUD 1945, misalnya, hingga 60 tahun kemerdekaan R1 belum dapat 

ditangkap secara utuh substansinya. Penyelenggara negara yang menurut 

ULlD 1945 meliputi pejabat tinggi negara (Presiden), Menteri, Gubernur, 

Hakim dan pejabat seperti diatur UU, namun belum menjalankan fungsinya 

secara optimal, terutama pada aspek pengawasan. Norma hukum lain yang 

spesifik mengatur Ketentuan Bersih dan Bebas KKN, seperti: (1) UU 

Nomor24 Prp.Tahun 1968 tentang pengurisan dan Pemeriksaan Tindak 

Pidana Korupsi, (2) UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) .Nornor IXlMPRl1998 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan 

Bebas dari KKN, (4) Ketetapan MPR 1Vomor VllI/MPR/2001 tentang 

Rekomendasi Arah Kebijakan Pelnberantasan dan Pencegahan KKN, (5) 

UU Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 

Bebas KKN, (6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, (7) Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan 

serta Pemberhentian Anggota ~ o m i s i  Pemeriksa, (8) Peraturan Pemerintah 

Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauarl dan Evaluasi 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang, (9) Peraturan Pemerintah Nomor 68 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Penyelenggaraan Negara, (1 0) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 



tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ( 1  1)  

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pem bentukan Komisi 

Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, (12), UU Nomor 3 1 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (13) UU Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atis UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (14) UU Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta U U  Nomor 22 

Tahun 1999 yang diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah daerah. Kesemua norma hukum yang tersebar dalam berbagai 

peraturan di atas, menurut pandangan sejumlah pakar hukum seharusnya 

sudah lebih dari cukup untuk mengatasi korupsi. Hanya, sebenarnya 

kelemahan yang paling utama bukan pada aspek norma hukumnya, 

melainkan dari aspek implementasinya. Di samping para pejabat negara 

seperti yang dilriaksud ULlD 1945 belum melniliki kesadaran dan komitmen 

untuk benar-benar serius melaksanakan pengawasan, kesadaran masyarakat 

sendiri dalam penegakan hukum masih lemah.'05 Memang sebelum UU 

Nomor 22 Tahun 1999 lahir norlna huku~n yang mengatur tentang 

Pemerintah daerah mengandung kelemahan mendasar. Misalnya, pada UU 

Nomor 5 Tahun 1974, dikatakan bahwa yang disebut pemerintah daerah 

adalah Bupati Kepala Daerah dan DPRD, iidahal dua institusi ini memiliki 

fungsi yang tidak sama. Bupati Kepala Daerah adalah eksekutif (pelaksana 

'OS~dami Chazawi, Htikum Pidana Maferiil dun Formil Kor-upsi di Indonesia, 
Bayumedia,2005,hlm.4 12-4 13.Romli Atmasasmila, Sekirar Masalah Korripsi: Aspek Nasional dun 
Aspek Internasional, Mandar Ma.ju, Bandung, 2004, hlm. 12- 15. 



undang-undang) yang menjalankan roda pemerintahan, sedangkan DPRD 

adalah lembaga legislatif yang memproduk undang-undang. Di samping itu 

DPRD adalah lembaga pengawas pemerintah. Jelas ini inkonsistensi dengan 

UUD 1945 yang menyebut dua lembaga ini fungsi dan kewenangannya 

berbeda. Tentu saja implikasi dari ketidakjelasan fungsi Bupati dan DPRD 

itu menyebabkan aspek pengawasan menjadi tidak berjalan. Oleh karena itu, 

wajarlah jika korupsi tidak terkendali karena lembaga pengawas 

langsungnya tidak ada. Bahltan yang te~jadi justru kolusi d iantara dua 

lembaga itu dengan modus memanfaatkan kelemahan hukum. Khusus terkait 

dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan UU Nomor 32 

Tahun 2004, sejatinya merupakan UU yang bersifat revolusioner. 

Berdasarkan Pasal 18 ayat (I)  huruf f U U  Nomor 22 Tahun 1999, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas dan wewenang 

melaksanakan .pengawasan terhadap l i~na hal, yaitil I) mengawasi 

pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain; 2) 

mengawasi pelaksanaan Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, atau 

Keputusan Walikota; 3) mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD); 4) mengawasi kebijakan Pemerintah Daerah; dan 

5) mengawasi pelaksanaan kerja sama internasional di daerah. Pengawasan 

yang dilakukan Badan Legislatif Daerah ini bersifat pengawasan politik. 

Artinya, pengawasan itu lebih menyangkut kebijakan strategis, bukan 

pengawasan teknis ataupun administratif. Hal ini berlaku karena Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut adalah lembaga politik. Dalam 



praktiknya, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Legislatif 

Daerah ini sering memunculkan konflik sebab Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) sering masuk ke soal-soal teknis di luar urusan atau 

kewenangannya selaku pengawas. Kondisi ini sering terjadi tentulah karena 

dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah posisi 

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat kuat sehingga cenderung 

muncul dominasi dari Badan Legislatif Daerah atas Badan Eksekutif Daerah. 

Dominasi itulah yang memungkinkan terjadinya keputusan Pemerintah 

Daerah terlalu politis atau sarat dengan kepentingan tertentu. Akibatnya, 

terjadi kelalaian dari Badan Eksekutif Daerah atas sejumlah aspek penting 

dalam pemerintzthan, seperti aspek profesional, aspek teknis, dan aspek 

administratif.Io6 

Pengawasan adalah keseluruhan aktivitas dan tindakan-tindakan untuk 

menjamin atau membuat agar semua pelaksanaan dan penyelenggaraan 

rencana berjalan baik. Namun,. tindakan-tindakan tersebut masih 

memerlukan unsur pengawasan agar berakhir sesuai dengan perencanaan 

atau sesuai dengan hal-ha1 yang telah diputuskan dan dikomandokan. Unsur- 

unsur penting dari definisi pengawasan di atas, yaitu a) unsur proses yang 

merupakan usaha kontinyu terhadap pelaksanaan sampai kepada hasil akhir 

yang diharapkan; b) unsur objek lnerupakan pihalc yang diawasi; c) 

unsur sistem atau cbra yang digunakan dalam pengawasan; d) unsur standar 

'06 Sadu Wasistiono, dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (Penyunting), Op. Cit., 
halaman 25-26. 



atau ukuran dalam pengawasan; dan e) unsur teknis yang terkait dengan 

teknik-teknik dalam pengawasan. Pengawasan tehadap keuangan daerah, 

misalnya, dapat dilakukan melalui penelitian atas pertanggungjawaban 

keuangan yang dilaksanakan dan disampaikan oleh pejabat-pejabat 

pengelola keuangan daerah serta dapat pula dilakukan melalui cara inspeksi. 

Melalui cara inspeksi itu para pengawas atau pemeriksa dapat mendatangi 

tempat-tempat terjadinya aktivitas pelaksanaan keuangan daerah dan lain- 

lain.''' Jika disimpulkan sistem hukum yang mengatur tentang pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa terkendala oleh: ( 1 )  Sistem hukum yang ada 

belum berorientasi pada tujuan final penegakan hukum, (2) Seharusnya 

riorma hukum ini berinteraksi sekaligus dengall sisteln yang lebih besar 

yaitu lingkungannya (3) Norma hukum yang disebut di atas semestinya 

bekerja per bagian, sehingga menciptakan (transformasi) ke arah kepastian 

hukum dan keadilan (4) Masing-masing bagian (kepala daerah, pengadilan, 

DPRD dan masyarakat) harus sinkron dan memiliki visi yang sama 

(keterhubungan), dan (5) Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu 

(mekanisme kontrol dan komitmen). lntinya sistem hukum mengatur secara 

proporsional masing-masing institusi sehingga tidak menjadi penghalang 

ketika menjalankan fungsi masing-masing. Jika parameter ini yang 

digunakan, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan UU 

Nomor 32 Tahun 2004 adalah undang-undang yang bersifat revolusioner 

dari undang-undang yang pernah ada. 

'07 Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, Op. Cif., halaman 238. 



b. Kendala terhadap teori hukum 

Kendala utama yang dihadapi dari segi teori hukum adalah, terbentuknya 

sebuah hukum semestinya untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan 

kesatuan (unity). Dalam kontek pengawasan yang terkait dengan fungsi 

DPRD semestinya justru agar kehadiran UU itu mampu menjadi solusi 

dalam proses kontrol terhadap pemerintah. Sejauh yang dapat dilihat dalam 

UU Nomor 22 Tahun 1999 jo  UU Nomor 32 Tahun 2004 ini oleh eksekutif 

sering dianggap terlalu dominan (legislative heavy). Akibatnya, pihak 

eksekutif (pemerintah) merasa ada ketidak-sinkronan antara undang-undang 

ini dengan substansi dan visi yang ingin dicapai. Yang jelas secara umum 

kendala teori hukum adalah, adanya ketidaksinkronan antara das sollen 

(undang-undang) dengan das sein (dalam kenyataan) di lapangan. Implikasi 

langsungnya UU Nornor3212004 terkesan pula tidak sinkron dengan UU 

lainnya seperti telah diurai dalam poin a di atas. 

c. Kendala terhadap eksekutor 

Kendala ketiga adalah terkait dengan rendahnya SDM para anggota 

legislatif Hal ini termungkinkan karena sistem rekruitmen partai terlalu 
. . 

longgar dalam merekrut para kadernya. Akibat longgarnya sistem 

rekruitmen para kader partai ini, banyak di antara mereka yang terpilih 

menjadi calon legislatif tanpa didukung oleh kemampuan yang memadai. 

Artinya, wawasan mereka sempit, ijazah hanya lulusan SD,SMP atau 

maksimal SMA. Padahal nantinya ketika mereka duduk lnenjadi wakil 

rakyat harus berhadapan dengan eksekutif yang umumnya terdidik (lulusan 



perguruan tinggi) ditambah pengalamanljam terbang selaku birokrat . Di sini 

lalu terjadi ketimpangan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Tentu 

saja fungsi "pengawasan" pun menjadi tidak berjalan. Idealnya atau paling 

tidak standar pengawasan yang efektif dan baik itu adalah, antara lain, jika 

antara yang mengawasi dengan pelaksana minimal sederajat lebih baik 

(terutama) tentang ilmunya. Akan tetapi, jika yang diawasi itu sama atau 

lebih rendah, maka pengawasannya akan mengalami kelemahan (gap) 

sehingga eksekutornya menemui banyak kendala. 

F. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD di dua kota dan lima 

kabupaten di Jawa Timur. 

Selama lima tahun pelaksanaan otonomi daerah (2001-2005), Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kota di Jawa Timur belum 

mampu mengembangkan mekanisme representasi secara memadai. Kelemahannya 

terletak pada kurangnya upaya lembaga legislatif tersebut dalam membangun 

posisi tawar (bargaining) politik rakyat yang seharusnya diujungtombaki oleh 

lembaga tersebut untuk kemajuan daerah. Namun, secara umum, sudah ada 

kesadaran tentang posisi strategis di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten dan Kota di Jawa Timur., Dalam ha1 legislasi, Badan 

Legislatif Daerah itu mulai banyak melahirkan inisiatif yang berkaitan dengan 

Peraturan Daerah, walaupun kesadaran tersebut belum mewujud secara drastis. 

Dari segi cara menjalankan fungsi legislasi, terdapat sejumlah variasi yang 

diterapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kota 



di Jawa Timur. Secara prinsip, variasi cara itu tidak berbeda secara mendasar 

dibandingkan sebelum pelaksanaan otonomi daerah, tetapi terdapat mekanisme 

yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, seperti berikut:'08 

Pertama, mekanisme konvensional. Sama seperti sebelum penerapan 

otonomi daerah, mekanisme yang digunakan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) di Jawa Timur ini lebih bersifat pasif. Lembaga -1egislatif hanya 

menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah dari pihak eksekutif dan lalu 

membahasnya untuk dikoreksi atau disetujui. Dalam konteks sekarang, Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Timur mulai berani menjemput bola. 

Dengan kata lain, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Timur tidak 

hanya pasif menunggu usulan dari Badan Eksekutif Daerah, tetapi mendesak 

pihak eksekutif untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah. Namun, kendalanya 

masih klasik, yaitu terletak pada kapasitas Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) di Jawa Timur yang sering tidak memahami masalah secara teknis (legal 

drafting) secara menyeluruh. Selain itu, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) juga merasa tidak memiliki dukungan tenaga profesional (tenaga ahli) 

sebagaimana dimiliki pihak eksekutif. Di beberapa daerah yang pihak 

eksekutifnya masih dominan, tampak kinerja legi\slatif sangat lemah atau fungsi 

legislasinya hanya bersifat formalitas saja. 

'On "Monitoring DPRD di Jawa Timur," Laporan, Surabaya: Jawa Pos Institute of Pro- 
Otonomi, 2004, hlm. 16-1 7. 



Kedua, mekanisme pengkajian (review). Dalam ha1 ini, Dewan Penvakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Timur sudah memiliki inisiatif mengkaji ulang 

Peraturan Daerah produk lama yang masih berlaku dan Peraturan Daerah baru 

yang mengalami resistensi dari masyarakat. Selain untuk melihat efektivitas 

jalannya Peraturan Daerah itu, juga untuk mencari kemungkinan melakukan revisi 

terhadap Peraturan Daerah tersebut. Hal yang sama juga dilakukan terhadap 

peraturan-peraturan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Teknisnya ialah melalui 

pembentukan tim kecil yang bertugas mengkaji Peraturan Daerah dan aturan 

Pemerintah Pusat yang dianggap bermasalah. Sesudah itu dilakukan presentasi 

hasil kajian tersebut di depan lembaga eksekutif atau bersama unsur masyarakat. 

Hasil telaah itulah yang dijadikan komitmen antara pihak legislatif dan eksekutif, 

tetapi tetap dikaitkan dengan kondisi daerah. 

Ketiga, penggunaan hak inisiatif. Beberapa Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kota di Jawa Timur telah menghasilkan sejumlah 

inisiatif atas Peraturan Daerah. Namun, sejumlah Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) itu ternyata tidak memiliki dokumentasi yang dapat menunjukkan 

bahwa sebuah Paraturan Daerah adalah inisiatif lembaga legislatif tersebut. 

Pembuatan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) didahului dengan pembentukan Panitia Kerja untuk melakukan 
. .. 

telaah. Hasil Panitia Kerja tersebut ialah draft Rancangan Peraturan Daerah yang 

akan dibahas secara internal di Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 

selanjutnya diajukan dalarn forum pembahasannya bersama pihak eksekutif 

hingga disahkan. Ada juga Peraturan Daerah hasil inisiatif Dewan Penvakilan 



Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Timur yang berasal dari aspirasi atau desakan 

masyarakat tentang suatu masalah atau kasus tertentu. Terhadap sejumlah 

Peraturan Daerah yang diajukan pihak eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) mulai mengakomodasi dan menyetujui Peraturan Daerah yang 

berpihak pada kemajuan daerah. Misalnya, soal persetujuan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) dari DewanoPenvakilan Rakyat Daerah (DPRD) soal 

program-program block grant yang diajukan pihak eksekutif untuk daerah 

bawahan, yaitu kecamatan, kelurahan, dan desa. Contoh lain, yaitu soal Peraturan 

Daerah tentang konservasi sumberdaya alam, Peraturan Daerah soal transparansi, 

atau Peraturan Daerah tentang jaminan dalam mengemukakan pendapat. 

Selanjutnya, fungsi pengawasan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) di Jawa Timur akan dilihat secara ringkas berdasarkan data yang relevan 

di dua kota dan lima kabupaten di Jawa Timur setelah pemberlakuan UU Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan poin-poin di bawah ini. 

Sementara itu, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dan Kabupaten di 

Jawa Timur yang akan dipaparkan tersebut mengacu pada penjelasan sub-bahasan 

huruf c di atas, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, 

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri. 

1. Respon Melalui Produk Peraturan . - Daerah 

Di Kabupaten Sumenep, Peraturan Daerah yang dihasilkan selama ini 

didominasi oleh pengaturan administrasi dan penataan kelembagaan. Jadi, belum 

menyentuh pada kebutuhan substansial masyarakat. Dalam ha1 hak partisipasi, 



misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep telah 

memberikan payung hukum untuk menjamin partisipasi masyarakat melalui 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003. Melalui Peraturan Daerah itu setiap 

rancangan Peraturan Daerah waj i b disosialisasi kan lebi h dahu lu ke masyarakat. 

Pada Peraturan Daerah itu ada jaminan bahwa masyarakat berhak dilibatkan 

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan, serta 

penyampaian usul peningkatan pelayanan. Atas dasar respon melalui Peraturan 

Daerah itu, maka mulai konkret bahwa peranserta masyarakat Kabupaten 

Sumenep telah melekat sebagai hak.'09 

Dalam praktik legislasi, ternyata belum banyak Peraturan Daerah yang 

merupakan inisiatif dari Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa 

Timur. Namun begitu, dalain upaya inelakukan kontrol terhadap proyek-proyek 

yang bersifat fisik, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, mengawasi 

penyaluran bantuan subsidi pendidikan minimal, atau mendorong pembentukan 

Dewan Pendidikan, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Timur 
1 

berusaha bersinergi dengan masyarakat. Sebagai contoh, Dewan Penvakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sudah melakukan pembahasan atas 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang diajukan oleh Badan 

Legislatif Daerah atau Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini sudah merupakan 
. . 

langkah maju dari Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya 

sebagai respon atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan juga sebagai 

'09 Ibid., hlm. 18. 



respon pada kebutuhan atas jaminan keterlibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan.' 

Dalam bidang kesehatan, dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) di Jawa Timur belum terlihat sampai ke pembentukan Peraturan Daerah. 

Sementara itu, Badan Eksekutif Daerah pun belum terlihat melakukan ha1 yang 

sama. Namun, pengembangan konsep citizens charter atau "pendekatan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna .layanan sebagai 

pusat perhatian" mulai dilakukan di Kabupaten Blitar. Dalam ha1 ini, kebutuhan 

dan kepentingan pengguna layanan kesehatan harus menjadi pertimbangan utama 

dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai 

tujuan in;, pendekatan tersebut mengharuskan penyedia layanan dan pengguna 

layanan serta .pihak-pihak lain yang berkepentingan menyepakati jenis, prosedur, 

waktu, biaya, dan cara pelayanan. Penerapan konsep pelayanan ini di kabupaten 

Blitar merupakan hasil kerja sama pemerintahnya dengan Pusat Studi 

Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa (good governance). 

Sementara itu, keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baru dapat 

diindikasikan melalui kesediaan Badan Legislatif Daerah itu dalam mengakui 

memorandum of understanding (MoU) antara pemerintah kabupaten Blitar dengan 

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM yang ditandatangani 

tahun 2003. Pengakuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu didasari 

oleh kesan buruk dari masyarakat kabupaten Blitar terhadap tata cara pelayanan 

' I0  Ibid., hlm. 27. 



kesehatan. Program pelayanan kesehatan itu sendiri sudah dijalankan di beberapa 

~uskesmas." ' 
Upaya progresif pelestarian lingkungan hidup tampaknya lebih banyak 

dilakukan oleh pihak eksekutif di Jawa Timur. Peraturan Daerah tentang 

perlindungan hutan yang sudah dibahas di sebagian Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah (DPRD), misalnya, semuanya hasil rumusan dari lembaga eksekutif. 

Mayoritas Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih banyak terlibat dalam 

upaya perbaikan lingkungan, bukan pada pencegahan kerusakan lingkungan. 

Dalam alokasi anggaran, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) memang 

berusaha meningkatkan jumlah anggaran untuk lingkungan hidup, tetapi 

kenyataannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi 

anggaran untuk lingkungan hidup cenderung dianaktirikan. Jadi, dalam ha1 

pelestarian lingkungan hidup, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa 

Timur cenderung pasif. Namun, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Bojonegoro boleh dikatakan sedikit lebih maju karena berusaha 

memfasilitasi penandatanganan memorandum of understanding (MoU) tentang 

penjagaan dan pengawasan hutan di Kabupaten Bojonegoro. Langkah ini 

sesungguhnya tetap rentan karena daya ikutnya secara yuridis tidak terlalu kuat. 

Kemungkinan lain ialah tidak berlanjutnya memorandum of understanding (MoU) 

tersebut pada periode Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilihan 

umum berikutnya. Akan tetapi, langkah ini sangatlah berarti bagi Kabupaten 

Bojonegoro. Sejak dulu Bojonegoro dikenal sebagai salah satu daerah penghasil 

" I  Ibid, hlm. 30. 



kayu jati unggul, tetapi pada masa reformasi terjadi penjarahan besar-besaran, 

terutama lahan jati milik Perhutani, yang dilakukan oleh masyarakat dan oknum 

aparat. Akibatnya, lahan hutan jati yang masih terjaga tinggal sekitar 20 %. 

Dampak lainnya ialah pada ekosistem yang keseimbangannya mulai terganggu. 

Berdasarkan kenyataan itulah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Bojonegoro berinisiatif mengajak semua pihak, seperti Perhutani, 

Kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan tokoh-tokoh 

masyarakat untuk menyepakati Nota Kesepakatan Bersama teittang Kewajiban 

dan Tanggung Jawab Bersama dalam Mendukung Upaya Penegakan Hukum atas 

Kasus Pencurian Kayu dan Penjarahan Hutan di Wilayah Kabupaten 

~ o j o n e ~ o r o . " ~  Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Bojonegoro ini memang belum sampai ke pembentukan Peraturan Daerah, tetapi 

sudah bisa dianggap maju dalam kapasitasnya sebagai lembaga legislatif yang 

wajib merespon dan memediasi berbagai kepentingan untuk kebutuhan 

pembangunan daerah. 

Walaupun inisiatif masih datang dari pihak eksekutif, tetapi cukup 

menarik untuk melihat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Blitar yang memutuskan menyetujui sekaligus delapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Blitar pada bulan Juli 2002. Salah satu yang diputuskan disetujui ialah 

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 

23 Tahun 2000 tentang Retribusi Kartu Ternak dan Peraturan Daerah Nomor 24 

Tahun 2000 tentang Pemeriksaan Daging yang Berasal Dari Luar Daerah dan 

Ibid., hlm. 38. 



Dipasarkan di Kabupaten Blitar. Respon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Blitar ini menarik karena terkait dengan kewenangannya 

dalam mencabut Peraturan Daerah sehingga tidak perlu lagi diajukan atau melalui 

Pemerintah Pusat. Selain itu, ha1 ini terkait pula dengan cara mengkritisi Peraturan 

Daerah yang dilakukan oleh pihak eksekutif maupun pihak legislatif di Kabupaten 

Blitar. Dengan kata lain, mengkritisi Peraturan Daerah sebagai produk hukum 

mengharuskan pihak yang benvenang merujuk sumber-sumber hukum 

berdasarkan hierarki norma hukumnya, yaitu 1) Konstitusi (UU Dasar); 2) 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia; 3) 

Berbagai UU yang terkait dengan Peraturan Daerah; 4) Berbagai peraturan yang 

dikeluarkan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan 

Presiden (Kepres); dan 5) Hak-hak apa dan pihak mana yang hendak dilindungi 

atau difasilitasi dalam Peraturan Daerah, atau hak-hak apa dan pihak mana yang 

terabaikan dalam Peraturan Daerah itu. Di sini, poin 1 hingga 4 diperlukan untuk 

menguji legalitas formal sebuah produk perundangan, sedangkan poin 5 

diperlukan untuk mengkritisi pihak-pihak yang diuntungkan atau berkepentingan 

dalam sebuah produk perundangan, seperti ~eraturan Daerah, dan lain-lain."3 

2. Konflik dan Ketegangan - .  
4 

Konflik dan ketegangan yang dimaksud di sini tidak semata hanya antara 

Badan Legislatif Daerah dan Badan Eksekutif Daerah, tetapi juga antara Badan 

Legislatif Daerah dan produk perundangan yang datang dari Pemerintah Pusat. 

"' Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, Op. CC, hlm. 255. 



Namun, bila tidak terjadi ketegangan di antara lembaga itu tentulah setelah 

melalui sebuah proses kritis yang dilakukan oleh Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) terhadap produk perundangan dari Pemerintah Pusat. Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, misalnya, melakukan 

pengkajian produk perundangan dari Pemerintah Pusat yang merupakan turunan 

dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan U U  Nomor 

25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Pengkajian tersebut dilakukan dalam rangka penyamaan visi, persepsi, 

dan implementasi terhadap peraturan baru yang berasal dari Pemerintah Pusat, 

terutama yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan ditujukan untuk anggota 

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri serta seluruh jajaran eksekutif. 

Hasilnya, tidak ada persitegangan antara pihak eksekutif dan Dewan Penvakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dalam memaknai aturan dari Pemerintah   us at."^ 

3. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

Substansi pengawasan oleh Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

terhadap Badan Eksekutif Daerah 'sesungguhnya terletak pada upaya untuk 

mengawal kebijakan yang diimplementasikan oleh pihak eksekutif secara objektif. 

Artinya, pengawasan oleh Dewan ~envakilan,' Rakyat .., Daerah (DPRD) itu 

bukanlah dalam pengertian mencari-cari kesalahan atau dalam rangka keuntungan 

(komoditisasi) politik sesaat. Berdasarkan hasil pengawasan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) itulah sesungguhnya kemajuan daerah dapat 

' I 4  LLMonitoring DPRD di Jawa Timur," Op. Cif. ,  hlm. 17. 



direncanakan. Dalam konteks ini, lembaga eksekutif tidak semata dijadikan 

sasaran pengawasan, melainkan juga dijadikan sebagai salah satu sumber data 

bandingan. Mekanisme ini menjadi bermakna karena Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) tidak akan seketika memvonis atas satu persoalan yang 

disebabkan oleh pihak eksekutif. Namun, dalam praktik pengawasan ternyata 

tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang rata-rata berjumlah sekitar 25 hingga 45 

orang. Padahal, program-program dan jumlah produk hukum yang dijalankan oleh 

eksekutif cukup banyak. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan fungsi 

pengawasannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar 

menginisiasi pembentukan kerja sama pengawasan dengan Badan Pengawas 

Daerah (Bawasda) Kabupaten Blitar dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk 

menyiasati keterbatasan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Blitar. Kemitraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Blitar dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten 

Blitar itu dilakukan dalam bentuk cross chek hasil-hasil temuan badan legislatif 

itu terhadap data-data temuan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten 

Blitar, terutama mengenai hal-ha1 yang dianggap bermasalah. Selain melakukan 

cek silang dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Blitar, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar juga melakukan cek silang 

pada masyarakat. Selanjutnya, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Blitar melakukan temu-dengar (hearing) dengan pihak eksekutif dan 

kemudian melakukan pembahasan di tingkat internal komisi guna mengambil 



keputusan yang akan dikeluarkan sebagai pernyataan sikap Dewan Penvakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten ~litar."' Dengan demikian, fungsi 

pengawasan Dewan Perwakilan Kakyat Daerah (DPRD), terutama dalam 

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dijalankan secara bertahap 

dan konsisten. 

Dalam ha1 penganggaran yang sudah dimodifikasi dari model P5D 

menjadi Program Dasar Pembangunan Perkotaan atau Program Dasar 

Pembangunan Partisipatif (PDPP), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Blitar, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Kediri dan Dewan Penvakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo ikut terlibat dalam 

mekanismenya, yaitu ikut terlibat dalam pelatihan, tim teknis, sosialisasi ke 

masyarakat, dan pembahasan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. 

Di sini, keterlibatan Dewan 

Perwakilan ~ a k ~ a t  Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Kabupaten Sidoarjo 

dan Kota Kediri dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Probolinggo dapat dianggap sebagai .pelaku utama selain pihak eksekutif dan 

pihak-pihak lain (stakeholders) dari masyarakat yang berkepentingan. Selain 

sebagai ha1 yang positif bagi proses penganggaran partisipatif,116 keterlibatan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini pun dapat ditingkatkan tujuannya, 

yaitu menjadi bagian dari pengawasan dalam rangka menuju pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa. 

'I5 Ibid., hlrn. 21. 
'I6 Ibid., hlrn. 24. 



Walaupun fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten dan Kota di Jawa Timur di atas dinilai positif, namun secara umum 

masih banyak kelemahan yang serius. Pertama, belum muncul inisiatif dari 

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengembangkan mekanisme 

pengawasan yang bersifat menyeluruh. Inisiatif kinerja peqgawasan Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) cenderung sepotong-sepotong. Jadi, belum 

semua isu di bidang pemerintahan mendapat pengawasan dengan mekanisme 

yang efektif. Kedua, inisiatif-inisiatif pengawasan oleh Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) yang dikembangkan belum cukup terlembaga. Sebagai contoh, 

belum ada memorandum of understanding (MoU) atau kesepahaman yang 

permanen antara Badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah (Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerali) dalam ha1 ke~nitraan pengawasan. Kondisi ini 

tentunya sangat mempengaruhi keberlangsungan atau kesinambungan sebuah 

inisiatif yang sudah' dikembangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) sendiri.' l 7  

Di sejumlah daerah terdapat mekanisme turun ke masyarakat yang 

dilakukan oleh Dewan Penvakilan Rakyat ,Daerah (DPRD) dalam rangka 

menangkap aspirasi (konstituen) dan kebutuhan masyarakat secara langsung. 

Melalui mekanisme ini, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak lagi 

semata-mata mengandalkan laporan dan pengajuan usulan dari lembaga eksekutif 

saja. Namun, mekanisme yang baik itu ternyata masih memiliki kelemahan. 

Pertama, belum ada metode yang andal dan akuntabel yang dapat menjamin 

' I 7  Ibid., hlm. 21. 



obyektivitas Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang turun ke 

masyarakat untuk menjaring aspirasi langsung. Kedua, tidak ada jaminan bahwa 

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang turun kc masyarakat juga 

menampung aspirasi atau melayani masyarakat di luar massa konstituennya. Tetap 

ada kekuatiran bahwa mekanisme ini akan bias oleh adanya kepentingan ekonomi 

dan politik individu atau golongan dari para anggota Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Bila ini terjadi, maka akan mengganggu kinerja pengawasan dan 

penganggaran Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri.'I8 

Berdasarkan temuan Jawa Pos Institue of Pro-Otonomi (JPIP), fungsi 

kontrol yang dijalankan oleh Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa 

Timur melalui alat kelengkapan komisi. Mekanismenya cenderung berorientasi 

pada hasil, bukan pada proses implementasi kebijakan oleh Badan Eksekutif 

Daerah. Mekanisme yang digunakan pun lebih banyak berupa mekanisme yang 

konvensional dengan indikator yang tidak jelas dan tidak dapat diukur. Namun, 

sudah ada sejumlah upaya dari Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 

keluar dari jebakan tersebut, yaitu dengan menggunakan jasa para ahli atau pakar 

profesional dalam melakukan atau menjalankan fungsi pengawasannya. Bahkan, 

sudah pula terdapat inisiatif di sejumlah Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) untuk menggandeng lembaga-lembaga kompeten dalam menentukan 

parameter atau ukuran pengawasan secara lebih proporsional dan objektif. 

Walaupun masih sedikit Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang 

Ibid, hlm. 24. 



melakukan ini, tetapi ha1 tersebut merupakan langkah positif bagi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi pengawasannya. 

Namun, akan menjadi persoalan ketika kemajuan-kemajuan ini tidak dapat 

diteruskan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 

berikutnya. Jadi, kendalanya tetap pada ketiadaan pelembagaan dan aturan yang 

mengikat atas setiap inisiatif atau terobosan mekanisme pengawasan yang telah 

dibuat dan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu.'I9 

G. Prospek UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 dan 

Problematikanya Saat Ini 

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan banyak harapan bagi perjuangan demokrasi politik dan ekonomi di 

Indonesia masa depan. Dalam konteks ketatanegaraan, undang-undang yang 

mengatur masalah-masalah desentralisasi atau otonomi luas di pemerintahan 

tingkat kabupaten dan kota itu memberikan semangat bagi upaya penciptaan 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan kata lain, posisi rakyat di mata 

negara telah mengalami perbaikan atau pemberdayaan yang berarti sehingga dapat 

mengontrol atau memberikan perimbangan posisi-tawar pada pemerintah dalam 

berbagai kebijakan, walaupun kekuatan rakyat itu masih dalam kerangka sistem 

representasi, yaitu diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Namun, prospek UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintuhan Daerah ini 

'I9 [bid., halaman 25.  



tetap mengandung berbagai problem yang menyangkut pemaknaan atas otonomi 

daerah maupun dalam ha1 pelaksanaannya di lapangan. 

Menurut Teguh Yuwono dan Robert Endi ~ a w e n ~ , ' "  setelah lima tahun 

kebijakan otonomi daerah diterapkan di Indonesia ternyata banyak terdapat 

kesalahan pemahaman. Salah paham atau salah kaprah yang dimaksud Teguh 

Yuwono ini meliputi tiga hal, yaitu pada tingkatan pemaham?.n, apresiasi, dan 

perilaku. Menurutnya, setidaknya ada sepuluh kesalahpahaman .terhadap praktik 

otonomi daerah di Indonesia yang dapat ditunjukkan, seperti di bawah ini: 

Pertama, konsep otonomi daerah yang digunakan dalan~ penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di Indonesia sebenarnya salah secara terminologi. Dalam 

literatur manajemen pemerintahan, otonomi tidak pernah dijadikan dasar bagi 

manajemen publik di tingkat pusat atau daerah. Hal ini muncul karena pengertian 

otonomi yang sesungguhnya ialah pengalihan kekuasaan politik dari negara ke 

masyarakat (a  transfer of political power from state to society). Atas dasar itu, 

wajar kalau masyarakat di banyak daerah memaknainya secara politis dengan 

bahasa "merdeka" atau "pemisahan diri". Jadi, konsep yang tepat ialah 

desentralisasi daerah, bukan otonomi daerah. Desentralisasi berarti pengalihan 

manajemen dari pemerintahan di pusat ke pemerintahan di tingkat lokal (a  

transfer of management from the central to local governmenls). Dengan demikian, 

daerah tetap dimaknai sebagai bagian dari pusat. 

12' Tcguh Yuwono, "Salah Kaprnh Olonomi Dncrnh di Indoncsin," dalam Kompas, 29 
November 2001, halaman 4. Lihat juga Robert Endi Jaweng, "lhwal Hubungan Kepala Daerah- 
DPRD, Apa yang Salah?," dalam Kompas, 23 September 2002, hlm. 3 1. 



Kedua, terjadi percampuran konsep otonomi dan desentralisasi. Akibatnya, 

seorang bupati atau walikota tidak dapat membedakan fungsi Pemerintah Pusat 

dan organ-organnya. Ada lima fungsi pokok pemerintah yang harus dimiliki 

Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi, yaitu fungsi koordinasi, fungsi 

supervisi, fungsi stabilitasi, fungsi alokasi dan distribusi sumberdaya, dan fungsi 

evaluasi. Atas dasar ini, daerah tidak bisa menolak dikoordinasi, disupervisi, atau 

dievaluasi Pemerintah Pusat dan perangkat-perangkatnya. Di sini, kedudukan 

gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah. 

Ketiga, pada konsep implementasi terjadi asumsi yang menyamaratakan 

kemampuan daerah, walaupun kenyataannya daerah-daerah itu beragam. 

Akibatnya, kewenangan wajib harus dijalankan, walaupun kabupaten atau kota 

sebenarnya tidak mampu melakukannya. Di sinilah salah pahamnya. Namun, 

untuk sebuah negara kesatuan atau bukan federal, sumber kewenangan daerah 

memang berasal dari Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, otoritas kewenangan 

tetap berada di tangan Pemerintah Pusat dan daerah bersifat inferior dalam 

konteks manajerial, tetapi daerah memiliki hak untuk melakukan tawar-menawar 

sesuai kemampuan dan kondisinya. 

Keempat, dalam ha1 struktur organisasi dan tata kerja, daerah juga salah 

paham karena menganggap jumlah organisasi daerah harus sama dengan jumlah 

kewenangan yang dimiliki. Jadi, kalau kewenangannya berjumlah 1 1, maka dinas 

daerahnya juga mesti I I .  Padahal, tidak harus demikian. 



Kelima, terjadi arogansi daerah yang seharusnya tidak muncul. Hal ini 

terjadi karena daerah merasa memiliki segala sumberdaya alam dan manusia 

sehingga memunculkan sifat kedaerahan yang berlebihan. Sebagai contoh, ada 

konflik antar nelayan hingga ke tingkat fisik karena berebut wilayah penangkapan 

berdasarkan teritorial kabupaten atau kota masing-masing. Padahal, pemahaman 
i 

ini sungguh keliru berdasarkan konsep desentralisasi daerah. 

Keenam, muncul konsep putra daerah yang tidak relev'an pula dengan 

pengertian desentralisasi daerah. Setelah implementasi kebijakan otonomi daerah 

berjalan, maka terjadi pula kemerosotan pemahaman tentang nasionalisme sebab 

muncul semangat kedaerahan yang berlebihan. Bahkan, semangat sukuisme 

dijadikan pertimbangan dasar pula untuk praktik promosi kepegawaian daerah 

yang seharusn'ya didasarkan pada aspek keahlian atau profesionalisme. 

Ketujuh, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, kedudukan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejajar dengan 

Pemerintah Daerah. Namun, pada kenyataannya tetap tidak sejajar. Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) justru menjadi superior terhadap Badan 

Eksekutif Daerah. Bahkan, badan legislatif itu melakukan intervensi dalam 

beberapa fungsi Badan Eksekutif Daerah. Hal ini terjadi karena UU otonomi 

daerah itu memang menempatkan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

sebagai kekuatan besar di daerah, sementara Peraturan Pemerintah Pjomor 108 

Tahun 2000 juga memperkuat posisi Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

itu di daerah. 



Kedelapan, setelah implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah, dana dan program pembangunan daerah menjadi terhambat 

dan mungkin masih berada di Pemerintah Pusat. Jadi, dalam ha1 manajemen 

keuangan terjadi pembalikan yang tidak menguntungkan bagi daerah 

dibandingkan dengan aturan yang termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Hal ini terjadi karena Dana 

Alokasi Umum (DAU) sama dengan SDO (Sumber Dana Operasional) yang 

digunakan untuk membayar gaji pegawai, sementara Instruksi Presiden (Inpres) 

tentang pembangunan sudah tak ada lagi, seperti pada masa Orde Baru. Pada masa 

lalu, dana SDO digunakan untuk membayar gaji pegayai dan dana untuk program 

pembangunan dari dana Instruksi Presiden (Inpres) tidak dipangkas alias tetap 

digunakan untuk pembangunan. 

Kesembilan, anggaran pembangunan ' daerah menjadi sangat kecil 

dibandingkan dengan anggaran rutin. Hal ini jelas bermasalah karena 

pengalokasian dana rutin menjadi berlebihan. Sebagai contoh, di beberapa daerah 

terjadi penyedotali dana besar-besaran untuk gaji anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD). 

Kesepuluh, terjadi inkonsistensi kebijakan yang.4itandai oleh terlambatnya 

Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pada isi 

peraturannya terjadi pula kontroversi antara satu pasal dengan pasal lainnya. 

Inkonsistensi kebijakan itu terbukti pada kontroversi yang terdapat antara isi UU 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan isi Peraturan Pemerintah 



(PP) Nomor 108 Tahun 2000. Dengan demikian, terlihat bahwa desain 

kebuakannya tidak matang dan tidak terencana dengan baik. 

Konflik kepentingan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dan Badan Eksekutif Daerah atau Pemerintah Daerah merupakan problematika 

lain yang terjadi saat ini. Dalam bidang keuangan, misalnya, memang Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki hak menentukan Anggaran Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai aturan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 22 

Tahun 1999. Namun, dalam praktiknya justru sering terjadi ketegangan ketika 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menghendaki prosentasi anggaran 

sebesar 50 : 50, sedangkan pihak eksekutif daerah menolak-nya. Padahal, 

anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebenarnya hanya 

digunakan untuk kepentingan badan legislatif itu saja, sementara anggaran untuk 

Badan Eksekutif Daerah digunakan untuk semua kegiatan pemerintahan di daerah 

di luar kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan kata lain, 

anggaran pihak eksekutif digunakan untuk gaji pegawai, untuk biaya kegiatan 

rutin dinas dan instansi pemerintah di daerah, dan untuk kegiatan pembangunan 

daerah.12' 

Ketegangan antara Badan Legislatif Daerah dan Badan Eksekutif Daerah 

itu ternyata juga dipicu oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kunci 

konfliknya terletak pada cara memahami posisi atau kedudukan kepegawaian 

12' Sadu Wasistiono, dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani (Penyunting), Op. Cit., 
hlm. 22. 



antara Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan atau anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 109 Tahun 2000 itu dinyatakan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah adalah pejabat negara". Konsekuensinya, pejabat tersebut harus 

bekerja dalam waktu penuh Vull time job) sehingga perlu digaji secara tetap setiap 

bulan. Akan tetapi, untuk Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) justru dinyatakan sebaliknya pada Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 110 Tahun 2000. Dengan kata lain, pimpinan dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu bukanlah pejabat negara dan sifat 

pekerjaannya pun paruh waktu (part timer job) sehingga tidak perlu digaji tetap 

setiap bulan. Pimpinan dan anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

itu hanya memperoleh uang representasi sebab mereka diasumsikan masih 

memiliki profesi lain di luar kegiatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah ( D P R D ) . ' ~ ~  

Kalau diurai lebih jauh, sesungguhnya ada dua cabang pemahaman 

mengenai kedudukan pimpinan dan anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) di atas. Pasal 11 UU Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan secara 

eksplisit bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) adalah pejabat negara. Berdasarkan pasal itu, maka satu pihak 

berpendapat bahwa pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) bukanlah pejabat negara karena secara eksplisit tidak disebutkan sama 

persis. Sementara itu, pihak lain mengatakan bahwa konkordan dengan 

Ibid., hlm. 22-23. 



kedudukan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) sebagai pejabat negara, maka kedudukan Ketua, Wakil Ketua, dan 

Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu adalah juga pejabat 

negara. Kedua pendapat tersebut tentunya akan membawa konsekuensi pada 

anggaran atau keuangan, khususnya terkait dengan pemberian imbalan pada 

pimpinan dan angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, isi 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 di atas tampaknya sepaham 

dengan pandangan pihak pertama, sehingga tidak menganggap pimpinan dan 

anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pejabat negara.123 

Terlepas dari sejumlah problematika di atas, masih terdapat fenomena 

politik pascaimplementasi UU Nomor 22 Tahun ' 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. Secara empirik, nuansa politik lokal diwarnai berbagai konflik akibat 

beralihnya proses politik dari ketertutupan eksekutif dan birokrasi ke wilayah 

publik yang terbuka. Di sini, pihak legislatif memegang peranan yang sangat 

penting dalam memainkan dinamikanya. Dengan demikian, aspek demokrasi yang 

terkandung dalam UU otonomi daerah itu cukup terlegitimasi hingga terjadi pula 

perluasan wacana politik di tingkat lokal. Dengan kata lain, para aktor politik 

lokal sudah memiliki keberanian politik yang mantap dalam mengajukan ide atau 

gagasan dan juga dalam membuat keputusan politik di dae~-ah . '~~  

Pada sisi lain, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yaitu Badan Legislatif Daerah memiliki kewenangan yang 

123 Ibid., hlm. 23. 
Ibid, hlm. 114. 



besar dalam ha1 legislasi, penentuan anggaran, dan pengawasan, walaupun di 

banyak daerah sering terjadi tindakan yang berlebihan dari Dewan Penvakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan kewenangannya atas Badan Eksekutif 

Daerah. Dengan kata lain, hal-ha1 negatif yang sebelumnya melekat di lembaga 

eksekutif malah berpindah ke lembaga legislatif, baik secara kelembagaan 

maupun secara personal. Sebagai contoh, dalam proses pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah, penyampaian laporan pertanggungjawaban Kepala 

Daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

seringkali dirusak oleh praktik politik-uang atau suap. Namun, selain sisi negatif 

itu tentu juga banyak sisi positif dari implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 

tersebut, seperti meningkatnya kualitas Badan Legislatif Daerah dalam 

menggunakan hak inisiatif atau dalam ha1 memprakarsai pembentukan berbagai 

rancangan Peraturan Daerah.'25 

Secara politik maupun yuridis, sesungguhnya ada tiga ketegangan pokok 

yang melatari kebijakan otonomi daerah pascareformasi tahun 1998 yang ditandai 

dengan lahirnya U U  Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pertama, ketegangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ak.ibat 

sentralisasi kekuasaan. Kedua, ketegangan antara lembaga legislatif dan lembaga 

eksekutif di daerah akibat biasnya peran dan fungsi masing-masing lembaga itu. 

Ketiga, ketegangan antara negara dan rakyat (khususnya yang tenvujud ke dalarn 

satuan-satuan sosial yang disebut k ~ m u n i t i ) . ' ~ ~  

'25  Ibid., hlm. 1 16. 

'26 Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, Op. Cit., hlm. 16. 



Untuk mengatasi ketegangan antara lembaga legislatif dan lembaga 

eksekutif diperlukan formula baru yang melampaui UU Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tetapi formula baru itu harus tetap 

merujuk pada prinsip-prinsip penting dalam U U  Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Secara umum, formula itu terkait dengan hal-ha1 berikut, 

yaitu 1) pemisahan peran dan fungsi atau kewenangan antara Badan Legislatif 

Daerah dan Badan Eksekutif Daerah; 2) penumbuhan demokrasi, prakarsa, 

kreativitas, dan peran aktif masyarakat di daerah; 3) pemberdayaan Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk pengawasan, legislasi, dan 

anggaran serta hak-hak lain; 4) pembatasan masa jabatan Kepala Daerah atau 

Gubernur dan mekanisme rekrutmen calon Kepala Daerah atau Gubernur yang 

terbuka; dan '5) kejelasan garis pertanggungjawaban Badan Eksekutif ~ a e r a h . ' ~ '  

Namun, dua ha1 yang belum terang-benderang dari formula ini, yaitu 1) soal etika 

politik yang masih rentan di kalangan politisi legislatif dan juga aparatur 

eksekutif; dan 2) soal pertanggungjawaban Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) yang masih tidak pasti. Dalam ha1 pertanggungjawaban Badan Legislatif 

Daerah ini, konstituen dan masyarakat hanya bersifat pasif sehingga tidak 

mempunyai kekuatan memaksa untuk memberikan sanksi atas kesalahan atau 

kegagalan dan penyalahgunaan kekuasaan aparatur legislatif itu. 

Secara kritis dapat pula dicermati bahwa setelah implementasi UU Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terlihat adanya dua paham dalam 

sistem pemerintahan Indonesia. Dua paham itu terkait era: dengan masalah 



ketegangan antara Badan Eksekutif Daerah dan Badan Legislatif Daerah. Pada 

UU otonomi daerah itu diatur bahwa "pertanggungjawaban eksekutif ialah kepada 

legislatif" dan "Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh legislatif bila Kepala 

Daerah tersebut mengalami krisis kepercayaan dari publik". Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa berdasarkan mekanisme yang diatur pada UU otonomi 

daerah ini terkandung ciri dari kabinet parlementer. Atas dasar itu, maka tanpa 

disadari bahwa aturan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah tersebut berbenturan dengan UU Dasar 1945 sebagai konstitusi yang 

menganut paham kabinet presidensial.'28 Oleh karena itu, bagian yang 

berbenturan ini perlu diperiksa ulang secara cermat dan teliti sebab terkait erat 

dengan hierarki norma hukum sebagaimana dianut oleh Indonesia sebagai negara 

hukum. 

Walaupun banyak mengandung problem, prospek terbesar UU Nomor 22 

Tahun 1999 yang diganti dengan UU Nomor :'32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah terletak pada prinsip desentralisasi yang demokratis dan 

otonomi lokal. Kedua prinsip ini tentulah akan menyediakan ruang yang besar 

bagi reformasi dan inovasi atas sistem sebelumnya yang bersifat patronase dan 

sentralistik. UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyerahkan hampir seluruh aspek pelayanan publik ke 

tingkat kabupaten dan kota. Namun, setelah diimplementasikan kelemahan UU 

otonomi itu mulai terlihat, terutama soal ketentuan yang layak tentang bagaimana 

proses pemindahan tanggung jawab itu berlangsung termasuk juga ketentuan cara 

12' Ibid., hlm. 35. 



mencapainya, tindakan yang diperlukan, dan kepastian pendanaan atas tanggung 

jawab itu. Seiring kenyataan itu, beberapa ancaman mulai muncul. Sebagai 

contoh, terjadi kemunduran dalam penyelenggaraan pelayanan publik akibat 

menurunnya dana pelayanan sosial, terutama di bidang kesehatan (rumah sakit) 

dan pendidikan (sekolah). Ancaman lain terletak pada stabilitas politik antar 

daerah. Karena pemerintah lokal harus menanggung biaya pelayanan sosial 

sendiri-sendiri, maka ha1 itu dapat memungkinkan melebarnya jurang perbedaan 

antar daerah. Apalagi, dalam konsep otonomi daerah memang membolehkan 

daerah yang kaya mengelola sumberdaya mereka sendiri sehiilgga ha1 itu dapat 

pula memperlebar kesenjangan a n t a r ~ i l a ~ a h . ' ~ ~  

Setelah bergulirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah yang menekankan pada prinsip otonomi luas dan demokratisasi, ruang 

politik bagi masyarakat lokal menjadi terbuka lebar sehingga masyarakat dapat 

lebih aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di komunitasnya masing- 

masing. Dengan demikian, suara rakyat atau suara masyarakat akan lebih cepat 

dan lebih mudah sampai ke tangan pembuat kebijakan di tingkat daerah atau lokal 

dibanding pada masa Orde Baru yang kebijakannya tersentral ke Pemerintah 

Pusat. Apapun kendala UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

pascaimplementasinya, tetap ada sisi penting bahwa implementasi konsep 

desentralisasi dalam UU otonomi daerah itu dapat meredakan ketegangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam konsepnya, kebijakan 

Hans Antlov, "Pengantar," dalam Hetifah Sj Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good 
Governance: 20 Prakarsa Inovatfdan Partisipalifdi Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2004, hIm, xix. 



desentralisasi itu sangat memungkinkan bagi tumbuhnya transparansi dan 

akuntabilitas yang merupakan modal pokok bagi pertumbuhan demokrasi di 

tingkat daerah. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan 

desentralisasi tersebut tidak disertai oleh arahan konseptual maupun teknis tentang 

tata pemerintahan yang baik dan benvibawa. Akibatnya, banyak terjadi kesalahan 

manajemen dan masih memusatnya kekuasaan politik dan ekonomi pada elit-elit 

lokal, walaupun masyarakat juga memperoleh ruang politik dan ekonomi yang 

sama b e ~ a r n ~ a . ' ~ ~  

Akhirnya, ada dua pemandangan umum yang dapat dikatakan penting 

dalam rangka meninjau prospek UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah ke masa depan. Dua ha1 tersebut mau tidak mau dikaitkan 

dengan perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia yang menempatkan 

negara Indonesia sebagai pelaku. 

Pertama, prinsip desentralisasi ialah memberikan ruang partisipasi politik 

bagi masyarakat. Oleh karena itu, desentralisasi haruslah yang bersifat 

demokratis. Di sini, terjadinya penyerahan kewenangan ke unit terendah 

pemerintahan haruslah dapat diakses dan akuntabel kepada masyarakat lokal 

sehingga ada jaminan penuh atas hak-hak politik dan kebebasan. Proses ini tidak 

cukup hanya disertai dengan perubahan sistem administrasi sebagaimana terjadi 

pada format desentralisasi era Orde Baru yang lebih banyak dikendalikan oleh 

negara. Agar proses desentralisasi itu efektif dan efisien, maka pelaksanaannya 

haruslah disertai dengan pelaksanaan demokrasi dan penegakan hak asasi 

"O Ibid., hlm. xx. 



manusia. Hal-ha1 seperti inilah yang menjadi perhatian seriiis dan merupakan 

agenda utama bagi lembaga-lembaga pembangunan di seluruh dunia yang juga 

bercabang di negara Indonesia dalam bentuk lembaga donor atau agen 

pembangunan, seperti United Nations Development Agency (UNDP), Ford 

Foundation, United States Agency for International Development (USAID), dan 

lain-lain.I3' 

Kedua, ada isu baru dalam pengambilan keputusan publik yang tidak bisa 

dihindari oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yaitu isu good 

governance. Istilah governance di sini diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan 

tata cara pemerintah dan warga mengatur sumberdaya serta memecahkan 

masalah-masalah publik. Menurut konsep governance, pemerintah hanya menjadi 

salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan dalam segala 

hal. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai pembangun atau penyedia jasa 

pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya 

lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta 

sehingga pihak ini dapat ikut berperan aktif memajukan lingkungan yang terbuka 

tersebut. Dengan kata lain, konsep governance itu menuntut redefinisi peran 

negara dan otomatis diikuti pula dengan redefinisi peran warga sehingga warga 

dapat memainkan peran yang signifikan, yaitu aktif memonitor akuntabilitas 

pemerintah. Hakikat konsep governance ini harus dipahami sebagai suatu proses, 

bukan struktur atau institusi. Konsep governance j uga menunjukkan prinsip 

inklusivitas atau terbuka sehingga berbeda maknanya dengan istilah government. 

1 3 '  Ibid., hlm. xxiii-xxiv. 



Dalam konteks ini, governance dimaknai sebagai "kita" (subjek yang kolektif dan 

bersifat aktif), sementara government dimaknai sebagai "mereka" (objek yang 

kolektif dan bersifat pasif). Melalui konsep governance inilah terjadi peleburan 

perbedaan antara "pemerintah" dan "yang diperintah" karena semuanya dianggap 

sebagai bagian dari proses governance itu. Konsep ini jauh berbeda dibanding 

konsep government yang mengandung pengertian bahwa hanya politisi dan 

pemerintah saja yang mengatur, melakukan sesuatu, dan memberikan pelayanan 

terhadap kelompok yang disebut "kita" (pasif). Namun, tidak dapat dipungkiri 

pula bahwa istilah governance ini dipopulerkan pertama kali oleh Bank Dunia 

(World Bank). Selanjutnya, istilah itu juga digunakan oleh Bank Pembangunan 

Asia (Asian Development Bank) yang merumuskan empat elemen pokok bagi 

good governance, yaitu akuntabilitas (accountability), partisipasi (participation), 

terukur (predictability), dan transparansi (tran~parency)."~ Namun, jauh sebelum 

gagasan ini muncul di Belanda tahun 1956 melalui penelitian di bawah pimpinan 

De Monchy konsep asas-asas umum pemerintahan yang layak telah menjadi 

acuan yang sangat relevan dipergunakan guna mewujudkan pemerintahan yang 

bersih dan benvibawa akan halnya yang diusung PBB, ADB dan lain-lain itu. 

Intinya kesemuanya tinggal disinergikan saja. 

'32 Hetifah Sj Sumarto, Inovasi, Partisipasi dun Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif 
dun Partisipatif di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, halaman 1-3. Secara 
terminologi, istilah governance sering dipahami sebagai kepemerintahan sehingga disinonimkan 
saja dengan istilah governmenr. Praktek governance selalu diinterpretasi pada perilaku dan 
kapasitas pemerintah sehingga good governance seakan-akan otomatis tercapai dengan adanya 
good government. Ketika pertama kali istilah governance diadopsi oleh para praktisi di lembaga 
pembangunan internasional, istilah itu dikonotasikan secara sempit dan sangnt bersifat teknokratis 
di seputar kinerja pemerintah yang efektif, terutama terkait dengan manajemen publik dan korupsi. 
Akibatnya, banyak kegiatan dan program bantuan yang terkategori praktek. governance hanya 
menjadi bantuan teknis belaka yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam 
menjalankan kebijakan publik dan mendorong pemerintahan yang bersih (tanpa korupsi). 



Bagaimanapun bagusnya, dua pemandangan umum yang terkait dengan 

dunia internasional di atas tetap menuntut tingkat kekritisan yang tajam dari pihak 

lembaga eksekutif daerah maupun lembaga legislatif daerah agar tidak menjadi 

jebakan yang mematikan bagi prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

H. Analisis Yuridis terhadap Regulasi Legislasi yang dimiliki DPRD 

Dari uraian kasus-kasus korupsi oleh anggota DPRD di atas yang sangat 

menonjol terlihat adalah terjadinya modus dengan memanfaatkan "peluang" 

karena DPRD memiliki kekuatan yuridis terutama untuk menetapkan Anggaran 

Pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Seperti diketahui bahwa landasan 

konstitusional APBD tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang 

menyatakan "anggaran pendapatn dan belanja negara sebagai wujud dari 

pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat," kemudian landasan konstitusional APBD Provinsi dan 

KabupatenIKota diatur dalam Pasal 18 angka 6 UUD 1945, yang menyatakan 

bahwa "Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

Pengaturan lebih lanjut landasan operasional dari Perda tentang APBD adalah 

Pasal 69 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang 

menyatakan "Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan 

DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih 



lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." Perda tersebut 

menurut Pasal 70 UU Nomor 22 Tahun 1999 "tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi." 

Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, landasan operasional APBD diatur di dalam Pasal 179 yang menyatakan, 

bahwa "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu 

tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s.d 3 1 Desember." Yang memegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala daerah (Pasal 1 56 ayat (1 ) 

UU Nomor 32 Tahun 2004). Kepala Daerah menyusun Rancangan APBD (Pasal 

25 huruf d UU Nomor 32 Tahun 2004), kemudian Rancangan Perda tentang 

APBD ini dibahas dan disetujui oleh DPRD bersama Kepala Daerah (Pasal 42 

ayat (1) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2004), -sejalan dengan itu Pasal 16 UU 

Nomorl7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa "APBD 

merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun 

dengan peraturan daerah." Sama halnya dengan Pasal 70 UU Nomor 22 Tahun 

1999, maka di dalam Pasal 136 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan 

juga, bahwa "peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 

ulnum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." 

Yang dimaksud dengan kepentingan umum di dalam penjelasan Pasal 3 

angka 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah "yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif." Jadi, dalam 



penyusunan APBD harus mendahulukan kesejahteraan umum daripada 

kepentingan diri sendiri atau kelompok. 

Sebelum keluar UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pengawasan pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara dan 

PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2005 

tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, 

sebenarnya ground idea penyusunan APBD dapat saja mengacu kepada ketentuan 

Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih 

dan bebas dari KKN, yang meliputi: 

1. Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggara negara. 

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara 

negara. 

3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan 

atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 



5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan antara hak dan 

kewaj iban penyelenggara negara. 

6 .  Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung- 

jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kadaulatan 

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Bagaimana pun upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa mutlak harus diwujudkan dan korupsi harus ditekan seminimal 

mungkin. Dan adalah menjadi tanggungjawab DPRD mengoptimalkan fungsinya 

guna menekan terjadinya korupsi sebab secara yuridis DPRD memiliki kekuatan 

yang lebih dari cukup untuk melakukannya. Apalagi landasan hukum ini masih 

ditambah dengan kekuatan yuridis dari UU Nomor 22 Tahun 1999 ayat (2) yang 

berbunyi, "Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD 

dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundangan yang lebih tinggi." Dan Perda tersebut menurut Pasal 70, "tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." 



Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

daerah, landasan operasional APBD diatur dalam Pasal 179 yang menyatakan, 

bahwa "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu 

tahun Dalam kaitan ini Jeremy Pope mengatakan, salah satu caranya adalah 

dengan meningkatkan integritas n a ~ i o n a l . ' ~ ~  Integritas nasional harus 

disosialisasikan ke semua lapisan masyarakat secara berkesinambungan dan 

dijadikan agenda reformasi. Hal ini ditambahkan Pope agar target pembangunan 

dapat dicapai. Lebih lanjut Jeremy Pope berpendapat, bahwa dalam mengejar 

tujuan itu, hendaknya memperhatikan antara lain : 

a. Pelayanan publik yang efisien dan efektif serta kontributif terhadap 

pembangunan berkelanjutan; 

b. Pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum, yang melindungi 

warga masyarakat dari kekuasaan sewenang-wenang (termasuk dari 

pelanggaran hak asasi manusia, dan; 

c. Strategi pembangunan yang menghasilkan manfaat bagi negara 

'secara keseluruhan, termasuk rakyatnya yang paling miskin dan tidak 

berdaya, bukan hanya bagi para elit. 

Sejalan dengan pandangan ini Jurgen Meyer mengatakan, di berbagai 

negara memang ada trend suatu kejahatan yang terorganisasi melakukan 

perbuatan melawan hukum berencana, baik dalam perbuatan satuan, maupun 

Pope, Jeremy, Strategy Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, 
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.61. 



perbuatan keseluruhan dilakukan dalam upaya mendapatkan keuntungan atau 

kekuasaan dengan berlindung kepada suatu produk legislasi. 

Pernyataan Meyer di atas tidak berlebihan karena faktanya perilaku 

pimpinan dan anggota legislatif maupun pejabat birokrasi (eksekutif), khususnya 

yang berada di 5 kabupaten dan 2 kota daerah penelitian terbukti masih 

melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan asas dan prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Dari sekian kasus (pidana) yang ada 

masih membuat kita berkesimpulan bahwa, paling tidak 3 asas penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih yaitu, asas akuntabilitas, transparansi 

dan asas kepentingan umum jelas-jelas terlanggar. 

DPRD yang memegang peran untuk melakukan pengawasan terhadap 

eksekutif unruk mewujudkan pemerintahan yang bersih justru malah menjadi 

aktor dari berbagai praktek korupsi yang terjadi secara "berjama'ah" dengan 

melakukan bentuk-bentuk kompromi dala~n lingkup kewenangan yang telah 

diberikan oleh undang-undang yang lebih menampakkan pada kepentingan 

pribadi ketimbang kepentingan rakyat (konstituen) yang mestinya mereka usung. 

Realitas yang demikian ini yang bagi mereka menjadi "bumerang" untuk dapat 

berjalannya fungsi pengawasan secara efektif. 

Di sinilah pentingnya dilakukan upaya pembaruan hukum dan terutama 

respon positif dari lembaga peradilan, bahwa proses penegakan hukum itu tidak 

hanya dari penyalahgunaan penggunaan dan pengelolaannya, tetapi dimulai juga 

sejak proses penyusunan dan penetapan. 



BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di KabupatenIKota di 

Jawa Timur masih belum dapat berjalan dengan optimal. Ada 2 (dua) 

faktor yang menyebabkan pelaksanaan fungsi tersebut belum optimal. 

Pertama, faktor hukum itu sendiri, maksudnya dengan kewenangan yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada DPRD, justru 

semakin membuat mereka menjadi ambigu dan berisifat ultra vires. 

Artinya dengan kewenangan yang demikian besar, di satu sisi DPRD 

dengan fungsinya sebagai legislator, namun di sisi lain dengan fungsi 

legislasi itu pula mereka memanfaatkan "celah" (kelemahan) hukum 

yang ada untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau 

penyimpangan hukum. Faktor kedua, karena adanya kendala eksekutor, 

DPRD tidak memiliki kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

memadai untuk mengoptimalkan pengawasannya terhadap pemerintah 

daerah. Atau dengan kata lain, kemampuan SDM para anggota DPRD 

masih jauh dari harapan (karena banyak yang berpendidikan rendah), 

sehingga untuk mengoptimalkan fungsi pengawasannya mereka tidak 

memiliki standar atau parameter yang jelas. Padahal pihak eksekutif 

yang mereka awasi rata-rata telah berpendidikan dari perguruan tinggi. 



Konsekuensinya, tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa tidak mungkin terjadi. Bahkan, 

akibat rendahnya SDM yang ada, menimbulkan tindakan pragmatis 

berjangka pendek yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok 

telah "menjebak" mereka bak "pagar makan tanaman". Hasil penelitian 

ini membuktikan, tidak kurang dari 155 orang anggota DPRD di 2 (dua) 

Kota dan 5 (lima) Kabupaten di Jawa Timur terlibat- dalam korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) ditambah 25 (dua puluh lima) orang 

pejabat Pemda. Tentu saja ha1 ini kontra-produktif dengan fungsi mereka 

serta secara jelas melawan hukum. Lebih jauh lagi, ini menunjukkan 

komintmen mereka tidak terjaga, karena telah mengorbankan nama baik, 

kehormatan, baik pribadi mupun lembaga demi kepentingan pribadi 

yang sempati dan sesaat. Oleh karena. itu, bagaimana mungkin mereka 

dapat mengawasi eksekutif agar bisa terwujud pemeriiltahan yang bersih 

dan benvibawa, jika justru mereka sendirilah yang menjadi pelaku KKN- 

nya. Padahal, untuk dapat mengawasi orang lain menjadi bersih, 

semestinya diri mereka sendiri terlebih dahulu harus dapat menjadi 

teladan. Belum terlihat konsep, visi, misi yang jelas dari para anggota 

DPRD untuk benar-benar mengantarkan eksekutif (pemerintah daerah) 

menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean government). 
'I 

Aspek pendidikan, moral dan kematangan (politikus) sebagai anggota 

dewan yang terhormat tidak terlihat pada periode (1999-2004). Dari hasil 

penelitian ini dapat dikatakan bahwa DPRD belum mampu untuk 



mewujudkan kualitas pemerintahan yang bersih dan berwibawa. lntinya, 

aspirasi rakyat yang seharusnya diperjuangkan di atas kepentingan yang 

lain terabaikan sedemikian rupa, sehingga yang dikedepankan hanyalah 

kepentingan diri sendiri dan sesaat dengan menabrak rambu-rambu 

hukum, etika politik, dan moral agama. 

2. Upaya-upaya yang dapat ditempuh (dilakukan) agar dengan fungsi yang 

dimiliki, DPRD dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih 

dan benvibawa bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : 

a. secara politis DPRD sebagai institusi demokrasi yang keberadaan 

anggota-anggotanya merupakan representasi dari partai politik, maka 

sangat memungkinkan bagi partai politik memberikan pengawasan 

terhadap kadernya yang duduk di lembaga perwakilan. Di samping 

itu, DPRD adalah wakil rakyat, berbicara untuk dan atas nama 

rakyat, sehingga rakyat dapat memberikan kontrol terhadap kinerja 

mereka terutama berkaitan dengan optimalisasi fungsi pengawasan 

dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 

beriwabawa. 

b. secara yuridis yang dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : 

pertama, penegakan hukum secara internal melalui Badan 

Kehormatan (BK) DPRD. Dengan tugas yang dimiliki oleh BK 

DPRD untuk meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota 

DPRD terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah janji 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 48 UU Nomor 32 Tahun 



2004, dengan adanya bentuk penegakan hukum secara internal ini 

diharapkan meningkatkan kehati-hatian dan mendorong kepatuhan 

anggota DPRD kepada peraturan-peraturan yang berlaku. Kedua, 

penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum (eksternal), yaitu 

agar lembaga-lembaga penegak hukum merespons dengan 

memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para anggota 

DPRD yang terlibat KKN serta ditegakkannya kode etik lembaga 

legislatif. Sebagai catatan tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan, 

penggunaan dan pengelolaannya, tetapi dilacak mulai sejak proses 

penyusunan dan penetapan j ika kaitannya memanfaatkan APBD. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, perlu kiranya kita 

meninjau kembali landasan hukum yang mengatur kewenangan DPRD 

agar mereka tidak menjadi ambigu dan bersifat ultra vires. Peninjauan 

kembali atas landasan hukum ini diperlukan agar mereka tidak memiliki 

peluang untuk memanfaatkan kelemahan yuridis yang ada. Seperti 

diketahui dengan tiga hngsi : legislasi (Perda), pengawasan (kontrol) 

dan anggaran, membuat mereka memiliki "celah" untuk 

menyalahgunakan kekuasaannya. Banyak ditemukan anggaran "titipan" 

yang dimasukkan ke dalam APBD yang sebenarnya jika diukur dari 

asas-asas umum pemerintahan yang layak, jelas bertentangan. Oleh 

karena itu kehadiran peraturan baru yang lebih tegas meregulasi 



kewenangan DPRD menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda 

lagi. 

Diperlukan perubahan pola rekuit~nen calon anggota DPRD yang 

dilakukan oleh partai politik. Pola rekruitmen tersebut harus dilakukan 

secara lebih ketat dan terukur, misalnya didasarkan pada tingkat 

pendidikannya. Saatnya anggota DPRD dipilih karena memang memiliki 

kemampuan intelektual (SDM) dengan indikator pendidikan formal yang 

baik serta bermoral. Dengan indikator ini, maka ketika mereka duduk 

menjadi wakil rakyat telah jelas dalam memfungsikan dirinya terutama 

dalam mengawasi eksekutif. Andai saja kualifikasi di atas bisa dipenuhi, 

maka penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak bagi anggota 

DPRD terutama dalam hubungannya mengawasi eksekutif bukanlah ha1 

yang berat. Memang untuk mendapatkan kualifikasi itu, sejak sekarang 

harus ada pemikiran dan tindakan luar biasa, yang tidak lain adalah 

menjaga kebersihan moral, konsistensi dengan visi dan misi membela 

rakyat serta terus berkomitmen menjaganya agar tidak terkontaminasi 

oleh hal-ha1 yang dapat mengotori komitmen itu. Kerja sama dengan 

perguruan tinggi (lembaga pendidikan) setempat, merupakan keharusan 

guna meningkatkan kemampuan SDM dengan mengkaji berbagai 

rancangan kebijakan, kebijakan yang ada serta mendiskusikan berbagai 

efektivitas program sebelum diimplementasikan. Dengan demikian, 

wawasan mereka akan bertambah luas. Dalam Itonteks hubungan 

kelembagaan, adalah menjadi tugas dan fungsi DPRD untuk melakukan 



pengawasan terhadap pemerintah daerah. Apalagi dalam konteks 

hubungan kelembagaan yang parameternya pemahaman, pengetahuan 

dan komitmen DPRD terhadap hukum, artinya jika segala kualifikasi 

untuk mengawasi DPRD itu telah terpenuhi, maka DTRD dapat 

memberikan kontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih 

dan berwibawa. 
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