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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menjm ab pertanyaan akademis tentang konsistensi 
pengaturan penyerahan kewenangan antara pemerintah pusat dun daerah dalam 
pemberian izin pemanfaatan hasil hutan. Metode penelitian yang digunakan 
penelitan hukum normatij yakni; penelitian yang bertolak dari postulat-postulat 
normatif yang disebut dengan norma hukum positif dun doktrin-doklrin. Dalam 
penelitian ini yang akan dilakukan adalah meneliti postulat-postulat hukum normatif 
dalam kaitannya dengan penyerahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dun 
Daerah. Oleh karena adanya penggantian atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, maka dalam penelitian ini ketentuan tentung Pemerintahan Daerah yang 
akan dijadikan objek penelitian adalah UU No. 22 Tahun 1999 dengan pendekatan 
yuridis historis. Namun demikian, penelitian ini tidak saja mengkaji aspek-aspek 
hukum positlfrrya, akan tetapi sampai sejauhmana hukum positif tertulis yang ada itu 
sinkron atau serasi satu sama lainnya. 

Hasil penelitian menyimpulkan tiga hal, yakni; Pertama, Sistem pengaturan 
tentang kewenangan penyerahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dun Daerah 
dalam penyelenggaraan Pemeriniahan di Daerah, terutama pada bidang kehutanan. 
Sistem pengaturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dituangkan dalam bentuk 
ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, swat keputusan menteri 
kehutanan. Untuk pengaturan di wilayah propinsi tidak ada bentuk pengaturan, 
sedangkan di wilayah kabupaten terdapat pengaturan kehutanan dalam bentuk 
peraturan daerah. 

Kedua, konsistensi yuridis penyerahan kewenangan (khususnya dalam bidang 
kehutanan) antara pemerintah pusat dun daerah terlihat bahwa pengaturan dari 
mulai pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat hingga pengaturan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daeruh dipastikan tidak ada konsistensi. Ketiadaan 
konsistensi ini terletak, baik antar peraturan yang -dikeluarkan oleh pemerintah pusat 
sendiri, maupun peratwan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan 
pemerintah pusat. Khusus untuk provinsi ternyata justru sangat lebih tidak jelas lagi 
mengingat dari hasil penelitian yang dilakukan untuk pemerintah daerah provinsi 
sama sekali tidak memiliki pengaturan atas bidang kehutanan, sehingga di sini sulit 
untuk dapat dilihat konsistensi dari regulasi dalam penyerahan kewenangan, 
terutama dalam bidang kehutanan. Oleh karena tidak ada konsistensi, maka 
problematika yang timbul dari ketiadaan konsistensi dalam ha1 penyerahan 
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kehutanan pada 
akhirnya menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti; adanya domimi  
pemerintah pusat dalam ha1 kewenangan bidang kehutanan, tumpang tindih pelbagai 
macam peraturan perundang-undangan baik di pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah, dun pengelolaan hutan yang tidak dilakukan secara 
komprehensif yang semestinya meliputi pada upaya pengelolaan dun pelestarian 
serta pemanfaatan, namun dalam realitunya hanya didasarkan pada pemanfaatan 
hutlzn sematu. 
Kata Kunci: Konsistensi Pengaturan - Penyerahan Kewenangan - Pemerintah 

Pusat dan Daerah - Upaya Pencegahan 

. . . 
Vll l  



THE LEGISLATION CONSISTENCY OF AUTHORITY 
DELEGATION BETWEEN CENTRAL TO LOCAL 

GOVERNMENTS IN THE LICENSING OF FORESTRY 
PRODUCT EXPLOITATION 

(A Study on Decentralized Forestry in Riau Province) 

ABSTRACT 

The present research aims to answer academic questions on the legislation 
consistency of authority delegation between central to local governments in the 
licensing of forestry product exploitation. Research method exploited is normative 
legal research, namely: research based on normative postulates called as positively 
legal norms and doctrines. In the research, normative legal postulates related to 
authority delegated from Central to Local Governments. Due to the change of the 
1999 Act Number 22 on Local Administration with the 2004 Act Number 32 on 
Local Administration, Local Administration regulation to be research object turns out 
to be the 1999 Act Number 22 using juridical-historical approach. However, not only 
positively legal aspect, but also to what extent the available positively written laws 
are synchronous and harmonious between one another. 

Results conclude that, firstly, regulation system on authority delegation 
system is performed from Central to Local government in local administration, 
especially in forestry sector. Regulation system that the central government prepare is 
implemented in the forms of acts, government regulations, the decrees of Forestry 
Minister. In provincial-level administration, on regulation is developed, while in 
Qstrict-level admnistration, forestry regulations are implemented in the form of local 
regulation. 

Secondly, the consistency of juridical authority delegation (especially in 
forestry sector) from central to local governments shows that regulations, both central 
and local government develop, are positively inconsistent. Such inconsistencies are 
identified among those that the central, local, and both local and central governments 
develop. At the provincial level, it is found that the regulation are more absurd based 
on the results of research among provincial government showing that no regulation is 
developed for forestry sector. Hence, it is difficult to view the consistency of 
regulation in authority delegation, especially in forestry sector.The available 
inconsistencies in term of authority delegation from central to local governments in 
forestry sector create problems such as the domination of central government in 
forestry authority, overlapping of various regulations both in central and local 
government, and non-comprehensive forestry management as regulated including 
forest management, preservation and exploitation efforts and merely based on forest 
exploitation. 

Key words: the legislation consistency - authority delegation - central and local 
government - prevention efforts. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Judul disertasi ini "Konsistensi Pengaturan Penyerahan Kewenangan 

antara Pemerintah Pusat dm Daerah dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil 

Hutan (Studi atas Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Kehutanan di Propinsi 

Riau)." Dari muatan judul disertasi tersebut terdapat kata "konsistensi" yang 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung art- "ketetapan" dan 

"kernantapan".' Konsistensi sendiri merupakan kata yang diadopsi dari bahasa 

Inggris yang dikenal dengan kata "consistency" yang mengandung arti 

'%emantapan" dan "k~nsekuensi".~ Dalam bahasa Belanda dikenal dengan 

istilah "consistent" yang berarti "mantap" atau "tetap".3 Selanjutnya, lingkup 

"pengaturan" dalam penelitian difokuskan pada aspek aturan-aturan normatif 

atas penyerahan kewenangan pada bidang kehutanan, terutama dalam hal 

perizinan pemanfaatan hasil hutan, baik dilihat aturan yang sifatnya sektoral 

maupun aturan yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan di bidang 

pemerintahan daerah. Sementara itu, lingkup penelitian ini juga akan 

menitikberatkan pada pengaturan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 

dan kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, sedangkan UU No. 32 

Tahun 2004 sifatnya hanya menjelaskan bahwa undang-undang ini telah 

berlaku, namun keberadaannya belum dapat diukur mengingat produk-produk 

hukumnya (baca: peraturan pelaksanaannya) hingga kini belum ada. Adapun 

dalam konteks perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah akan 

difokuskan di Provinsi Riau. Pada akhimya, muaranya akan mengukur pada 

' Departernen Pendidikan dan Kebudayaan, Kmms Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlrn. 589. 

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kmms Inggris InJonesia, Jakarta: PT. 
Gramedia, 1997, hlm. 141. 

3 Majanne Termorshuizen, Kamus Hukum BeIanda - Indonesia, Jakarta: 
Djarnbatan, 1999, hlm 85. 



ada atau tidak adanya konsistensi aturan, baik secara vertikal maupun 

horizontal dari aturan-aturan yang mengatur penyerahan kewenangan dalam 

hal perizinan pemanfaatan hasil hutan. 

Penegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian 

hukum4 mash tetap menjadi salah satu sasaran pokok kebijakan nasional di 

bidang hukum, seperti tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) tahun 1999.~ Hal ini dapat dilihat dalam arah kebijakan Bab IV 

hwuf A butir (2), di mana disebutkan bahwa: 

Menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian 
hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai 
hak asasi manusia. 

Maria SW Sumardjono menyatakan bahwa secara normatif, khastian h u h  itu 
memerlukan tersedianya perangkat peraturan penmdang-undangan yang secara operasional 
maupun mendukung pelaksanaannya Secara empiris, keberadaan peraturan perundang- 
undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia 
pendukungnya. Maria S.W Sumardjono, Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan 
Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti," Makalah disampaikan dalam Seminar 
Kebijaksanaan Barn di Bidang Pertanahan, Damp& dan Peluang Bagi Bisnis hpertrertr 
dm Perbankan, Jakarta 6 Agustus 1997, hlm. 1. Menurut Van Apeldoorn Kepastian Hukum 
meliputi dua hal, yakni; Pertama berarti hal yang dapat ditentukan (bepalbaarheid) dari 
hukum, dalam hal-hal yang konkret. Pihak-piiak pencari keadilan (ymtisiabelen) ingin 
mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau ha1 tertentu, sebelum ia memulai 
dengan perkara; Kedua, berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak 
terhadap kewenang-wenangan hakim. Lihat Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum ( sum 
Kajian Filosofn d m  Soswlogis), ~akarta: Chandra Pratama, 1996, hlm. 134 -135. 

Dalam konteks pembangunan dan pengembangan hukum versi GBHN 1999-2004 
telah mencanangkan isu prioritas arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan 
supremasi hukum yang meliputi dua hal utama yakni: 
a Mewujud kan Supremasi Hukum 

Penvujudan supremasi hukum tidak hanya merupakan lingkup dan dilaksanakan dalam 
bidang hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dengm bidang- 
bidang pembangunan lainnya Penvujudan suprernasi hukurn ini dilakukan melalui upaya 
seperti penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dan 
pengembangan budaya hukum, pemberdayaan lembaga peradilan, d m  lembaga penegak 
hukum lainnya Selain itu dirnaksudkan pula bagi peningkatan etika dan komitmen para 
penyelenggara negara dalam mematuhi berbagai aturan hukum, pembentukan budaya taat 
hukum melalui pendidikan dan agama, serta peningkatan kualitas sumber daya rnanusia 

b. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik 
Untuk mewujudkv pemerintahan yang baik, diperlukan upaya dari berbagai bidang yang 
meliputi upaya penegakan h u h  dan HAM melalui penuntasan berbagai kasus KKN 
serta pelanggaran HAM; peningkatan kesejahteraan msyarakat termasuk aparatur 
pemerihtah, peningkatan pengawasan masyarakat; pengawasan pernberantasan praktik 
KKN; pembenahan kelembagaan dan ketetalaksanaan yang mencakup pembaruan sistem 
dan stnrktur pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah, serta penyesuiaan jumlah 
PNS dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara negara yang 
meliputi peningkatan etos ke rja, integritas,. dan kualitasnya agar mampu memberikan 
pelayanan kepada masyarakat secara optimal. 



Mengapa GBHN masih menggariskan pengembangan penegakan hukum 

secara konsisten agar untuk lebih menjamin kepastian hukum, khususnya 

harmonisasi produk-produk hukum daerah dengan hukum pusat atau nasional 

sebagai salah satu sasaran pembangunan nasional di bidang hukum? 

Bagaimanakah mengatur produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak 

kepada kepentingan ralqat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan 

dominasi kepentingan Pem2rintah Daerah daripada kepentingan PemeMtah 

Pusat? 

Mengenai pertanyaan di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam suatu 

peraturan perundang-undangan sasaran yang akan dicapai adanya kepastian 

hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan dirumuskan 

secara jelas dan dapat menjadi padanan untuk pelaksanaan yang sama, dm 

peraturan yang ada akan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten 

sehingga ti&& menimbulkan penafsiran yang beragam. Di samping itu, 

kepastian hukum akan tercapai apabila peraturan yang diterbitkan memenuhi 

persyaratan formal berkenaatl dengan bentuk pengaturan sesuai tata mtan 

peraturan perundang-undangan, dan materi yang diatur secara substansial 

tidak tumpang tindih dm bahkan bertentangan dengan peraturan lain yang 

lebih tinggi (inskonsistensi secara vertikal) ataupun bertentangan dengan 

peraturan lain yang sejajar (inkonsistensi secara h~risontal).~ 

Konsep ini dikatakan Supriyadi sebagai salah satu faktor yang mendukung 
pelaksanaan berlakunya suatu peraturan. Ia menegaskan bahwa kaidah hukum atau peraturan 
itu sendiri harus sistematis, tidak bertentangan baik secara vertikal maupun secara 
horisontal, dan dalam pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang 
telah ditentukan. Keadaan demikian itu untuk menjarnin jangan sampai terjadi 
kesimpangsiuran atau tumpang tindih dalam peraturan, baik yang mengatur bidang-bidang 
kehidupan tertentu maupun bidang lain yang saling berkaitan, walaupun diakui bahwa untuk 
mewujudkan kaidah hukum seperti tersebut di atas bukan hal yang gampang karena 
dihadapkan pada penelitian yang sangat mendalam. Lihat Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta . 
(penyunting), Filsafa Hukum Mazhab dun Reflksinya, ~ a n d i ~ :  Remaji Rosdakarya, 
1994, hlm 73. 



Sebagairnana nyata dari teori dan praktik yang berkembang telah te rjadi 

perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di 

Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dan dari 

sistem sentralistik kepada sistem otonom. Perubahan paradigma tersebut 

sudzth tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang 

menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak 

kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat, dan produk hukum 

yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan Pemerintah Pusat daripada 

kepentingan Pemerintah ~ a e r a h . ~  

Realitas kehidupan kenegaraan selama tiga dasawarsa yang lalu 

membuktikan te rjadinya inkonsistensi dan deviasi dari konsep dasar sistem 

pemerintahan dari sistem demokrasi kepada oligarki.' Hal ini juga tidak boleh 

dikesampingkan yang berkaitan dengan otonomi daerah, khususnya 

harmonisasi produk-produk hukum daerah dengan hukum pusat atau nasional. 

Peraturan-peraturan daerah seyogyanya dibentuk dalam kerangka 

pengembangan sistem hukum nasional dalam lingkup Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Karena jika muncul di luar sistem, maka jurang 

disintegrasi bangsa akan semakm lebar. Oleh karena itu, pembangunan hukum 

' Romli Atmasasmita, "Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum 
Nasional," Seminar Pembangunon Hukum Nosional K?II yang diselenggarakan oleh 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan H a .  Asasi Manusia RI, 
Denpasar, 14-18 Juli.2003, hlrn 1-2. Kata "dominasi" menjadi wacana yang sangat populer 
di Indonesia dimana dimaksudkan, kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan 
mewariskan kekuasaan politik yang biasanya selalu berhadapan dengan upaya dari kelas 
yang tidak memegang kekuasaan untuk mengubah hubungan-hubungan kekuasaan, 
hubungan ini menyangkut kekuasaan pemerintah daerah. 

* Solly Lubis," Tuntuan Reformasi: Strategi Kebijakan yang Paradigmatik," Seminar 
Pembangunan Hukum Nasional VlII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, Departemen Kehakir..an dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, 
hlm. 1. 



hams memanfaatkan fungi hukum sebagai sarana perekat bangsa, dengan 

tetap memperhatikan suasana kebe~-a~aman.~ 

Keberadaan otonomi daerah di Negara Republik Indonesia telah menjadi 

konsensus nasional. Permlaran diseputar perlunya otonomi daerah telah 

dilontarkan oleh kalangan yembentuk UUD 1945 tanpa menirnbulkan kontra 

argumentasi. Sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia 

menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu sendi penting 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Otonomi daerah diadakan bukan 

sekedar menjamin efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 

Bukan pula, sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk 

banyak dan beribu-ribu pulau. Akan tetapi, otonomi daerah merupakan dasar 

memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam rangka mewujudkan 

kemakmuran clan kesejahteraan rakyat, bahkan tidak kalah pentingnya bahwa 

Yusril Ihza ~ahendra,%e~note Speech Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia RI," Seminar Pembongunan Hukum Nasional WII yang diselenggarakan oleh 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 
Denpasar, 14-18 Juli 2003, hln 12. Hal penting clan mendasar yang patut dicmnati adalah 
yang berkenaan dengan fungsi hukum, Joseph Raz mengemukakan empat fungsi utama dari 
hukum yakni; 1) Preventing undesirable behavior and scuring desirable behawor; 2) 
Provinding facilities for private arrangement between individual; 3) l k e  pvovision of service 
and the redistribution of goods; 4) Settling unregulated disputes, lihat Joseph Raz The 
Authoriry of law, Clarendon Press, Oxford, 1988, hlm. 1-2. Senada dengan pendapat di atas, 
N.E. Alga et.al. menguraikan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat ada tiga Pertama, 
hukum merupakan s u m  alat untuk membagikan hak dan kewajiban diantara para anggota 
masyarakat. Kedua. hukum merupakan pendistribusian wewenang untuk mengambil 
keputusan mengenai sod publik (mum). Ketiga, hukum ialah aturan yang menunjukkan 
suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan atau konflik yang dapat dipaksakan. Mula 
Hukum, Binacipta,, Bandung, 1983, hlm379-384. Dengan demikian dalam setiap 
masyarakat senantiasa diperlukan keberadaan hukum bagaimanapun sederhananya Bagi 
Indonesia dapat dipastikan bahwa pembangunan di segala bidang, senantiasa memerlukan 
tatanan hukum dan tata perundang-undangan yang mampu memenuhi rupa-rupa tuntutan 
masyarakat dan jaman. Untuk menjawab kebutuhan itu maka hukum yang dapat berperan 
adalah hukum yang teram atau dengan kata lain adalah h u h  yang senantiasa mengabdi 
kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, clan kedamaian Tanpa kecuali 
pemerintahpun harus tunduk pada hukum, dan semua perbuatan hukum ymg dilakukan oleh 
pemerintah hams mendapat legitimasi secara nonnntif. 



otonomi daerah merupakan salah satu sendi ketatanegaraan Republik 

lndonesia.1° 

Mengingat arti penting desentralisasi dan otonomi daerah yang 

berkembang selama ini dalam wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

memperlihatkan bahwa UUD 1945 merupakan h;ukum dasar tertulis yang 

tertinggi dalam negara. Sebagai hukum dasar tertuhs yang tertinggi dalam 

negara, UUD 1945 menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahau, baik 

di Pusat maupun di Daerah. 

ULTD 1945 memuat ataupun menggariskan tentang pembagian 

kekuasaan baik secara vertikal maupun horisontal. Pembagian kekuasaan 

secara verhkal lazim dikenal sebagai pembagian kekuasaan secara teritoriai 

menunjuk pada pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. 

Dalam UUD 1945, ha1 itu tampak jelas digariskan dalam ketentuan Pasal 1 

ayat (1) jo Pasal18, Pasal18 A dan Pasal18 B Perubahan ULTD 1945. 

Pentinma pembagian kekuasaan secara veaikal yang melahirkan 

pemerintahan daerah ha1 ini terlihat dari pernyataan J.H. warren,'' "Above 

everthing, however, Local Government is afirndamental institution because of 

its educative eflect upon the mass of ordinary citizens" (di  atas segalanya, 

bagaimmapun pemerintah daerah adalah suatu lembaga yang pokok karena 

memiliki pengaruh pembelaiaran terhadap warga negara). 

lo Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasall8 UUD 1945, Unsika, Krawang, 1993, 
hlm 46. 

" J.H.  Warren, The Local Government Smce ,  George Allen & Unwin Ltd Museum 
Street London, 1952, hlm. X. 



Berkaitan dengan ha1 itu dijelaskan pula oleh John H. Garvey and 

T. Alexander ~leinikooff'~ ; 

"The former is sometimes said to address the "vertical" division of 
authority between national and state governments, the latter a 
"horisontal" division among the executive, legislature, and judiciary". 
(Pada awalnya pembagian kekuasaan dilakukan antara pemerintahan 
nasional dengan pemerintahan negara bagian yang disebut pembagian 
vertikal, kemudian pembagian secara horizontal antara eksekutif, 
legislatif dan yudikatif). 

Memperhatikan uraian di atas, jelas bahwa pembagian kekuasaan 

(kewenangan) merupakan salah satu dasar atau landasan melahirkan hubungan 

kewenangan dalam negara baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah maupun antara organ-organ peme~tahan yang ada di d a d .  

Sejalan dengan ha1 itu, bentuk pembagian kekuasaan sebagaimana 

diuraikan di atas identik dengan istilah pemencaran kekuasaan secara 

horisontal menunjuk pada pembagian fungsi-fungsi antara organ-organ 

kenegaraan yang menggambarkan adanya "division of power".13 Pada 

pembagian kekuasaan secara vertikal, UUD 1945 menggambarkannya ke 

dalam bentuk susunan organisasi negara, baik di tingkat Pusat maupun di 

tingkat Daerah. Pada pemencaran kekuasaan secara vertikal, UUD 1945 

menggambarkannya ke dalam bentuk susunan organisasi negara, adalah 

12 John H. Garvey And T. Alexander AleinikooK Modern Aleinikoofi Modern 

Consttrutional Theory, West Publishing, Co, ST. Paul Minn, 1989, hlrn. 178. 
l3 Susunan organisasi negara tingkat Pusat yang diatur dalam UUD 1945 (pasca 

perubahan) terdiri dari MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, Mahkamah Agung clan Mahkamah 
Konstitusi. 



melahirkan pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah otonom. yang memikul 

hak desentralisasi.14 

Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari pemerintahan 

nasional yang bertujuan untuk mewujudkan amanah rakyat yang menjadi cita 

negara sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Oleh 

karma itu, pembangunan nasional dengan sendirinya akan melibatkan pula 

pembangunan daerah itu sendiri. 

Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat FU dalam Pasal 1 TAP 

MPR No. XV/MPRl1998 menyatakan: 

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan luas, nyata, dan 
bertanggung jawab di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat 11 secara 
proposional perlu diwujudkan dengan pembagian sumber daya 
nasional yang berkeadilan dan adanya perimbangan keuangan pusat 
dan daerah. 

Selanjutnya arah kebijaksanaan pembangunan masih tetap menjadi 

sasaran pokok pembangunan nasional, seperti tertuang dalam Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 yang menyatakan : 

Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan 
bertanggunaawab dalam rangka pemberdayana masyarakat, lembaga 
ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, 
lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi 
masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik. Upaya ini 
dilakukan pengkajian tentang berlakunya Otonomi Daerah bagi 
Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan ~esa. ' '  

Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang jelas bahwa otonomi daerah 

semestinya diselqggarakan secara proposional yang direalisasikan dalam 

pembagian sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan 

l4 Sri Sumantri M. Prosedur d m  Sistem Perubahan Ken-si, Alumni, Bandung, 
1987, hlm. 65. Baca pula Moh. Mahfud MD, Pmgrrlatan Politk dmr Hukum di Indonesia, 
Gema Media, Yogyakarta, 1999, hlm 1876. 

l5 TAP No.N/MPRI1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 



keuangan antara Pusat dan Daerah. Apabila melihat pada ketentuan Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945, maka sangat jelas bahwa sumber daya dam yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

sebenar-besamya untuk kemakmuran rakyat. Istilah dikuasai oleh negara 

bahwa negara mempunyai perm untuk mengatur dan membina segala hal 

yang berkenaan dengan sumber daya dam tersebut. Pengaturn dan 

pembinaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara ini, tidak saja 

menjadi wewenang pemerintah pusat, namun dapat juga dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 TAP MPR No. 

XV/MPRl1998 menyatakan bahwa Pemerintah daerah berwenang mengelola 

sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian 

lingkungan. 

Jabaran yuridis di atas, maka UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah16 jo UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan' DaeraP7 pada akhirnya dijadikan 

landasan hukum berikutnya dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

mana di dalamnya mengatui juga masalah kewenangan pemerintah daerah. 

UU No. 22 Tahun 1999 jo. UU No. 25 Tahun 1999 sebagaimana diketahui 

adalah sebagai hasil dari perubahan atau penggantian terhadap UU No.5 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.18 

l6 Selanjutnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam tulisan ini 
disebut UU No. 22 Tahun 1999. 

l7 Selanjutnya UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dm Daerah dalam tulisan ini disebut UU No. 25 Tahun 1999. 

l8 Lihat bahwa pembentukan UU Pemerintah Daerah ini dilakukan sebelum 
dilakukannya Amandemen UUD 1945. UU Pemerintahan Daerah merupakan undang- 
undang yang keenam kalinya mengatur masalah pemerintahan daerah Sebelum itu ada 
beberapa undang-undang pemerintahan daerah yang pernah diberlakukan di Indonesia yang 
terdiri dari: 1) UU No.1 Tahun 1945, UU No.22 Tahun 1948, UU No.1 Tahun 1957, UU 
No. 18 Tahun 1965, dan UU No.5 Tahun 1974. Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi 
Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001, hlm.24. Jimmi Mohamad Ibrahim, 
Prospek Otonomi Daerd, Semarang: Dahara Prize, 1991, hlm 106. 



Dalam praktiknya, perubahan ini tidak saja menyentuh aspek politik 

hukum dari UU No. 22 Tahun 1999 (Lembaran Negara No.60 Tahun 1999,7 

Mei 1999, Tambahan Lembaran Negara. 385 1)19 namun juga berdampak pada 

struktur kelembagaan Pemerintah Daerah. Hal ini terbukti tatkala institusi 

maupun kewenangan lembaga yang mendukung penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang mendasar pula dari 

ketentuan sebelumnya, sehingga berakibat pada pergeseran dalam tugas dan 

fungsi serta tanggung jawab kelembagaan dalam Pemerintahan Daerah. 

Bila ditelaah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 pasca Perubahau 

UCTD 1945, maka ketentuan Pasal18 yang semula hanya terdiri dari satu Pasal 

berubah menjadi 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 18 yang terdiri dari 7 (tujuh) ayat, 

Pasal 18 A 2 (dua) ayat, dan Pasal 18 B juga 2 (dua) ayat. Sejalan dengan 

l9 Moh. Mahfud MD, mem~takan dan membagi hubungan kekuasaan pusat dan daerah 
dalam lima periode. Pertama, periode 1945-1959 tekanan pola hubungan kekuasaan otonomi 
luas dan desentralisasi; kedua, periode 1956-1966 tekanan pola hubungan kekuasaan 
sentralistik dan dekonsentrasi, ketiga, periode 1966-1967171 pola hubungan kekuasaan 
otonomi luas dan desentralisasi, keempat, periode 1971-1998 pola hubungan kekuasaan 
sentralistik dan dekonsentrasi, kelima, periode 1998-sekarang pola hubungan kekuasaan 
menuju otonomi luas. Lihat Timur Mahardika, Tmik Vlur Relasi Pusat Daemh, 
Yogyakarta:Lapera, 2000, hlm14. Lihat juga Tim Lapera, Ofonomi Versus Negara, 
Yogyakarta: Lapera, 2000, hlm,69. Dalam pandangan Pratilcno desentralisasi yang 
diterapkan di Indonesia senantiasa tidak pemah final dalam politik Hal ini berlaku pula 
terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kebijakan 
desentralisasi semasa pemerintahan Habibie merupakan kebijakan yang lahir dari veto 
masyarakat dan veto daerah. Seandainya Jakarta mash rnarnpu mempertahankan kebijakan 
yang lama, kebijakan desentralisasi itu mungkin tidak pemah tejadi. Lihat Pratikno, 
"Desentralisasi, Pilihan yang tidak Pemah Final," dalam Jim Schiller (ed), Jufan Terjal 
Reformasi Lokal Dinamika Politik di Indonesia, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana 
UGM, 2003, him 42. Sementara itu, Solly Lubis berpendapat otonomi daerah sebagai 
subsistem desentralisasi dan pemerintahan daerah, bukanlah satu sistem atau faktor yang 
konstan adanya, tapi harus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan pergeseran 
garis politik dan penmdang-undangan mengenai pemerintahan daerah Bahkan 
perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh UUD dan Garis Politik yang sedang berlaku 
dalam negara Arief Nasution, Demokrasi & Problem Omtomi Daerah, Bandung: Mandar 
Maju, 2000, hlm. 49. 



perubahan Pasal 18 tersebut, tampak sejumlah paradigma baru dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.20 

Pergeseran tugas, fungsi dan tanggung jawab kelembagaan pemerintah 

melahirkan konsep penyerahan kewenangan atau lebih dikenal dengan istilah 

desentralisasi. Desentralisasi menjadi masalah yang sangat urgen dalam 

membahas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat Secara 

konseptual, desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan 

kekuasaan atau kewenangan di bidang tertentu secara vemkal dari institusil 

lembagalpejabat yang lebih tinggi kepada institusflembagalfungsionaris 

bawahannya sehingga yang diserahildilimpabi kekuasaan kewenangan tertentu 

itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu t e r s e b ~ t . ~ ~  

Dengan demikian desentralisasi merupakan salah satu sendi dalam 

negara kesatuan dan mencirikan dari negara demokrasi. Tetapi hal itu tidaklah 

ada artinya jika dalam implementasinya tidak dilaksanakan secara konsisten 

dan sungguh-sungguh. 

Dalam realitasnya, desentralisasi yang terjadi di Indonesia sangat jauh 

dari nilai-nilai ideal. Adanya masalah inkonsistensi secara vertikal maupun 

horisontal hubungan kewenangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

20 Bagir Manan, Mmryongsong Fajar. . . Op.Cit, hlm. 229. 
21 Bahwa salah satu megatrend di dunia akan ditandai dengan terjadinya pergeseran 

dari kekuasaan yang sentralisasi ke desentralisasi, untuk itu lihat John Naisbitt, Mengatrends- 
Ten New D i d n  l3anforming Our Lives, London & Sydney, Futura Macdonald & Co, 
1984, hlm 128; kecenderungan pergeseran-pergeseran yang terjadi yaitu dari masyarakat 
industri ke masyarakat infomasi, dari teknologi yang dipaksakan ke High TechtHigh Touch, 
dari perekonomian nasional ke perekonomian dunia, dari jangka pendek ke jangka panjang, 
dari sentralisasi ke desentralisasi, dari bantuan kelembagaan ke swakarsa, dari demokrasi 
perwakilan ke demokrasi partisipasi, dari hierarki ke jenjang kerja (network), dari utara ke 
selatan, dari pilihan terbafas ke banyak pilihan. " Andi Mustari Pide, Otonomi Daerah dm K@a Daerah M-uki Abad A X ,  

Jakarta: Gema Media Pratama, 1999, hlm.33. 



daerah merefleksikan bahwa inkonsistensi hukum sering terjadi dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tepatnya, inskonsistensi vertikal 

dan horisontal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan khususnya 

pada hubungan kewenangan menimbulkan dampak hukum yang mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap kepastian hukum yang dicita-citakan oleh 

pemerhtah. 

Inkonsistensi hukum yang menimbulkan dampak tersebut sangat terasa 

pada aturan-aturan hukum dalam bidang kehutanan. Aturan kehutanan yang 

banyak menimbulkan permasalahan inkonsistensi hukum terdapat pada aspek 

perizinan pemanfaatan hasil hutan. Bentuk-bentuk inkonsistensi hukum yang 

timbul, semisal adanya pertentangan antara ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan yang menentukan jenis perizinan sesuai dengan 

pemanfaatan h g s i  pokok hutan. Dalam kaitan ini menteri diberikan 

kewenangan atribusi berkaitan dengan pemberian dan penyelenggaraan 

berbagai jenis perizinan tersebut. Akan tetapi, apabila melihat PP No.34 

Tahun 2002 yang memberikan rumusan berbeda, karena hanya untuk izin 

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan dam dan hutan 

tanaman yang izinnya diberikan oleh Menteri, di dalam penjelasan PP 

ditentukan bahwa daerah dapat melaksanakan kewenangan pemberian 

IUPHHK sepanjang daerah siap baik dari segi kelembagaan, visi maupun 

misi. Artinya muatan PP mendorong terjadinya desentralisasi perkhan 

sepanjang daerah sudah menyatakan kesiapan untuk pelaksanaan IUPHHK. 

Dengan adanya inkonsistensi hukum dalam perizinan pemanfaatan hasil 

hutan tidak saja menimbulkan ketidakpastian. Ada banyak dampak yang 

timbul dengan inkonsistensi hukum. Dampak ini salah satu yang menjadi 



pemicunya dikarenakan inkonsistensi hukum dalam perizinan pemanfaatan 

hasil hutan. Terkadang secara ekstrim dampak dari inkonsistensi hukum dalam 

perizinan penlanfaatan hasil hutan dapat berujung pada konflik. Konflik ini 

dapat timbul antara sesama pelaku usaha, antara pemerintahan, bail di daerah 

maupun di pusat dan juga antara pelaku usaha dan pemerintah. 

Salah satu contoh kasus dari timbulnya inkonsistensi hukum dalam 

perizinan pemanfaatan hasil hutan dapat dilihat pada kasus berikut ini. 

Awalnya Pemerintah Kota Durnai telah membexikan kesempatan, dan 

memutuskan menerbitkan persetujuan pencadangan untuk HPHT seluas 

lebih kurang 23.000 ha hutan dari lebih kurang 65.000 ha potensi yang 

dimiliki Dumai kepada usahawan lokal masing-masing: a). Kelompok Tani 

Laksamana Raja Dilaut lbk 1000 ha; b). PT. Hamidah Hamid lbk 9000 ha; 

c). PT. Uni Flora Seraya Utama lbk 7000 ha; d). PT. Bandar Metro Madani 

lbk 6000 ha. 

Di penghujung proses penetapan perizinan tersebut dimuka, diketahui 

bahwa ada perusahaan lain yang menguasai areal tersebut, yakni; PT. Suntara 

Gajapati yang telah mengantongi SK Menteri Kehutanan Nomor: 71KPTS- 

IV200 1 tanggal 15 Maret 200 1 yang menetapkan izin HPHT seluas lbk 34,792 

ha kepada PT. Suntara Gajahpati. Secara otomatis, kawasan ini tumpang tindih 

dengan kawasan yang telah dialokasikan Pemerintah Kota Dumai dan dengan 

luas yang amat luas bila dibanding dengan potensi hutan yang dimiliki oleh 

Dumai. Dari kasus ini terlihat telah terjadi inkonsistensi hukum dalam 

perizinan pemanfaatan hasil hutan. Dampak yang ditimbulkan ha1 ini 



memancing ko& antara para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap 

pemanfaatan hasil hutan tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Setelah diuraikan latar belakang masalah, maka dapat disarikan tiga 

rumusan masalah pokok yang terkait dengan kegiatan penelitian ini, y a k :  

1. Bagaimanakah konsistensi pengaturan penyerahan kewenangan antara 

Pemerintah Pusat d m  Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam 

pemberian izin pemanfaatan hasil hutan di Propinsi Riau? 

2. Apakah dampak dan upaya pencegahan yang ditimbulkan akibat adanya 

pengaturan dalam bidang kehutanan yang tidak konsisten antara 

Pemerintah Pusat dan Propinsi Riau? 

C. Tujuan Penelitian 

Penyelidikan dan pengkajian dalam disertasi ini bertujuan untuk : 

1. Meneliti, mengkaji, dan mengungkapkan konsistensi pengaturan 

penyerahan kewenangan antara Pemerintah h s a t  dan Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dalam pemberian izin pemanfaatan hasil 

hutan di Propinsi Riau. . 

2. Untuk menganalisis dan merurnuskan darnpak dan upaya pencegahan yang 

ditimbulkan akibat adanya pengaturan dalam bidang kehutanan yang tidak 

konsisten antara Pemerintah h s a t  dan Propinsi Riau. 



D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan dua aspek kegunaan 

yakni, dari aspek teoritis dan dari aspek praktis. 

1. Aspek teoritis, untuk memperkaya referensi dan sebagai sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum tata 

negara dalam arti luas sehingga dapat dijadikan landasan untuk penataan 

sistem penyerahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang kehutanan. 

2. Aspek praktis, untuk memberikan kontribusi atas permasalahan- 

permasalahan yang timbul dalam pengaturan pelaksanaan penyerahan 

kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah, terutama yang berkaitan dengan bidang 

kehutanan. 

E. Kerangka Pemikiran 

Memperhatikan masalah konsistensi pengaturan penyerahan 

kewenangan antara ~emerinkh Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah akan banyak sekali dimensi yang dapat dikernukakan 

guna memberikan suatu penjelasan. Untuk dapat memberikan jawaban 

terhadap rumusan masalah disertasi ini, digunakan konsep "Negara Hukum" 

sebagai teori utama (Grand Theory). Kemudian diperkuat konsep demokrasi 

(Kedaulatan Rakyat), serta teori perundang-undangan dan konsep kewenangan 

(Atribusi, Delegasi dan Mandat) sebagai teori Madya (Middle Range Theory). 

Selanjutnya dipergunakan konsep desentralisasi dari Otonomi sebagai teori 

aplikasi (Applied Theory). 

Penggunaan teori negara hukum sebagai teori utama (Grand Theory) 

berdasarkan pada pemahaman bahwa salah satu tujuan negara yang tersirat 



dalam Pembukaan UUD 1945 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

berdasarkan atas hukum, bukan dengan kekuasaan semata. Bahwa sistem 

pemerintahan negara yang akan dibangun adalah negara yang berdasar atas 

hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Adalah suatu hal yang 

mustahil apabila dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, 

terutama dalam pelaksanaaan pembangunan, mengabaikan keberadaaan dan 

fungsi hukum dalam arti sebenamya. 

Sedangkan teori perundang-undangan clan konsep kewenangan 

dijadikan sebagai teori Madya (Middle Range Theory), karena untuk 

mengungkapkan alur kewenangan, serta kedudukan dan kekuatan mengrkat 

materi muatannya menwlt tata hirarki peraturan perundang-undangan 

nasional. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan ada artinya bila hanya 

semata-mata berdasarkan atas hukum, oleh karena itu mutlak didukung dan 

dilandasi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Begitu pula 

halnya dengan penggunaan konsep desentralisasi dan otonomi sebagai teori 

aplikasi (Applied Theory), karena desentralisasi itu sendiri merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari phsip  negara demokrasi dan negara hukum. 

Perlu ciijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan teori di ski, penulis 

merujuk kepada pendapat A. Hamid S. Attamimi, menyatakan : 

"Teori ialah sekurnpulan pemahaman-pemahaman, titik-tolak titik-tolak, 

dan asas-asas yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita 

memahami lebih baik terhadap sesuatu yang kita coba untuk 

rnendala~nin~a.~~ 

Skematis landasan teori yang digunakan untuk menganalisis dan 

menjawab rumusan masalah disertasi h i ,  penulis kontruksikan ke aalam suatu 

bagan pada halaman berikut. 

23 A. Hamid S. Attamirni, Teori Penmdnn~undmcgan Indonesia, Pidato Diucapkan 
pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, di Jakarta padaTanggal25 April 1992, hlm 3 
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1. Teori Negara Hukum 

Keberadaan daripada konsepsi negara hukum sudah ada semenjak 

berkembangnya pemdckan cita negara hukum itu sendiri. Plato dan 

Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran negara hukum. Pemikiran 

negara hukum dimunculkan Plato melalui karya monumentalnya yakni dalam 

buku Politicos. Plato dalam buku ini sudah menganggap adanya hukurn untuk 

mengatur warga negara. Pemikiran ini dilanjutkan tatkala Plato mencapai usia 

lanjut dengan memberikan perhatian yang lebih tinggi pada hukum. 

Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh 

Cita Plato dalam nomoi ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya 

bernama Aristoteles yang lahir di Macedonia pada tahun 384 SM Karya 

ilmiahnya yang relevan dengan masalah negara ialah berjudul Politica. 

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah 

dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan:25 

"Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat juga 
dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau 
hukum terbak, selama suatu pernerintahan menurut hukum, oleh sebab itu 
supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negarn yang baik 
dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak layak. 

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia 

melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik 

buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang bak, yang 

bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. 

24 Azhary, Negara Hukurn Indonesia Analish Yutidis Normotif Tentang Unsur- 
Unsumya, Jakarta: UI Press, 1995, hlm 19. 

25 Ibid 



Apabila keadaan semacam itu telah temjud,  maka terciptalah suatu "negara 

hukum", karena tujuan negara adalah kesempumaan warganya yang 

berdasarkan atas keadilan.26 Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam 

kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma 

dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang 

baik dan ber~usi la .~~ 

Pemikiran ini tens berkembang seiring dengan dialektika pemikiran 

para ahh filosof Seiring dengan ini pula, maka banyak pendapat yang 

mengemukakan diseputar pemikiran negara hukum. Dua orang sarjana Barat 

yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Immanuel Kant dan 

Friedrich Julius Stahl telah mengemukakan buah pikiran mereka. Kant 

memahami negara hukum sebagai Nachtwakerstaat atau Nachtwachterstaat 

(negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan 

rna~~arakat:~ urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (free 

fight), laisez faire, laisez eaLler, siapa yang kuat dia yang menang. Paharn 

liberalisme diinspirasikan oieh aliran ekonorni liberal Adam Smith yang 

menolak keras campur tangan negara dalam kehidupan negara ekono~ni .~~ 

26 Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, Asas-asm Huhm Taia Negam, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 109. 

27 L i a t  Ni7matul Hudq Negara Hukum, Demokrasi & Jurlicial Review, Yogyakarta: 
UII Press, 2005, hlrn. 1. 

28~bid 
29 Pada permulaan perkembangan negara modem yang masih bersifat monarchi 

mutlak, negara terlihat dalam kegiatna merkantalisme yang mengutamakan neraca 
perdagangan aktif untuk mendapatkan emastuang bayaran dari luar negeri. Dengan sistem 
merkantalisme ini, negara mutlak terlihat dan campur tangan dalam kehidupan ekonorni 
secara luas dan mendalam. Raja leluasa menyelenggarakan pemerintahannya tetapi rakyat 
tidak disertakan, sebab rakyat tidak mempunyai hak dan segala sesuatunya ditentukan oleh 
raja. Dalam sejarah, tipe negara dalam sistem ini terkenal dengan slogannya 'Sallus publica 
supreme lex" (kepentingan umum mengalahkan undang-udang). Dan menentukan mana yang 
merupakan mum dan mana yang bukan adalah rajq" L'etat c 'est moi" (negara adalah aku), 
lihat Padmo Wahjono, Zlmu Negara, Diktat Kuliah FH UI, dihimpun oleh Arnir Hamzah, 
Jakarta, 1980, hlm 23-24. 



Pernikiran Immanuel Kant pada gdirannya memberi inspirasi dan 

mengilhami F.J. Stahl dengan lebih memantapkan prinsip liberalisme 

bersamaan dengan lahirnya teori kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, 

yang memberi fimgsi negara menjadi dua bagian; yaitu pembuat Undang- 

Undang (the making of law) dan pelaksana Undang-Undang (the executing of 

law). 

Konsepsi negara hukurn Immanuel Kant berkembang menjadi negara 

hukum formal, hal ini dapat dipetik dari pendapat FJ. Stahl tentang negara 

hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu (1) pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (2) negara di dasarkan pada 

teori tnas politicdo (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang- 

undang (wetmatig bestuur); dan (4) ada peradilan admhistrasi negara yang 

bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah 

(onrechtmatige overheid~daad).~' 

Konsepsi negara hukum dalam kajian teoritis dapat dibedakan dalam dua 

pengertian. Pertama, negara hukum dalam arti formal (sempitklasik) ialah 

negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran 

terhadap ketentmnan dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan 

oleh hukurn yang tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi 

jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam 

30 lstilah "ZEUS Politi~a'~ awalnya diperkenalkan oleh Immanuel Kant dengan nama 
potestas legislaloria, potestas rectoria, dan potestas uidiciaria Secara substansi pemikiran 
yang melandasinya sudah terlebih dahulu dimunculkan dan ditulis oleh Aristoteles. Narnun 
dalarn pemikiran yang lebih mendalam dan luas dikaji dan dikembangkan lebih lmjut oleh 
John Locke dan Monesquieu Lihat Abdoerraoef, ACQur'a. dun Z I m  Hukum. Jakarta Bulan 
Bintan 1970, hlm. 223. 

zbid 



bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang 

berlaku dalam lapangan ekonorni adalah prinsip laiesez faire laie~izealler.~~ 

Kedua, negara hukum dalam arti materiil (luas modem) ialah negara 

yang terkenal dengan istilah weware state (walvaar staat), (wehlfarstaat), 

yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu 

keamanan sosial (social security) dan menyelenggarakan kesejahteraan urnurn, 

berdasarkan prinsip-prinsip hukurn yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi 

warga negaranya benar-benar t q a m h  dan t e r l i n d ~ n ~ i . ~ ~  

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dalam mulk siyasi ada dua macam 

bentuk negara hukum yaitu; 1) ,iyasah diniyah yang penulis tqemahkan 

sebagai nomokrasi Islam dan 2) siyasah 'aqliyah yang penulis tqemahkan 

sebagai nomokrasi sekuler. Ciri pokok yang membedakan kedua macam 

nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam ( ~ ~ a r i a h ) ~ ~  dalam kehidupan 

negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, 

baik Syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua- 

duanya bedimgsi dan berperan dalam negara.35 

Di negara-negara Eropa Kontinental, konsep negara hukum tersebut, 

selanjumya, d.&embangkar_ oleh Immanuel Kant, Friederich Julius Stahl, 

32 Mukthie Fadjar, Tipe Negam Hukum, Malang: Bayumedia, 2004, hlm. 35. 
33 Ibid 
34 Joseph Schacht menyatakan: "Islamic law is the totality of God's commonds that 

regulate the li$e of,every Muslim in all its aspects; it comprises on an equal footing 
ordinances regarding worship and ritual, as well as political and on the narrow sense) legal 
rules, details of toilit, formulas of greeting, table-manners, and sick-room conversation." 
Lihat Joseph Schacht,"Law and The State Islamic Religious Law," Joseph Schacht & C.E 
Bosworth, The Leg- of Islam, Second Edition, Malbourne: Oxford Universty Press, 1979. 
hlm. 38. 

35 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum S u m  Stud tentang Rinsipprinsipnya 
Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementaiinya ppada Perlode Negma Madinah don 
Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 66 



Fichte, Laband, Buys dan lain-lainnya, yang terkenal dengan istilah konsep 

rechtsstaat, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon lahirlah konsep yang 

semacam, yacg terkenal dengan konsep "rule of law. "" 

Di Inggris ide negara hukum sudah terlihat dalam pemjkiran John 

Locke, yang membagi kekuasaan dalam negara ke dalam tiga kekuasaan, 

antara lain dibedakan antara penguasa pembentuk undang-undang dan 

pelaksana undang-undang, dan berkait erat dengan konsep rule of law yang 

berkembang di Inggris pada waktu itu. Di Inggris rule of law dikaitkan dengan 

tugas-tugas halum dalam rangka menegakkan rule of law.37 

Dalam kepustakaan, seringkali dibedakan antara konsep negara hukum 

Anglo Saxon dengan Eropa Kontinental. Dalam konsep atau sistem Anglo 

Saxon menurut A.V.  ice^^' mempunyai tiga makna atau unsur (1) Adanya 

supremasi hukum (The absolut supremacy or predominance of regular law), 

(2)  Persamaan di muka hukum (Equality before the law), (3)  Konstitusi yang 

bersandarkan pada hak-hak perseorangan (The law of the constitution ... the 

consequence of the right of individuals, ...).39 

Paul Scholten salah seorang jurist yang terbesar dalam abad XX di 

Nederland, menulis k m g a n  tentang Negara Hukum (over den rechtsstaat). 

36 Mukhtie Fadjar, Op.,Cit, h h .  20 
37 Sunaryati Hartono, 4 a k h  m e  Rule of Law itu?, Bandung: Alumni, 1969, 

hlm. 25. 
38 AV. Dicey, Introdudion To m e  Study Of The Law Of The Constitution, 

Macmilian Education Ltd, London, Tenth Edition, 1959, hlm. 2002-2003. 
39 Lihat Moh Mahfud MD, Demokrmi dun Konstinrsi di Indonesia Stud Tentang 

Intmaksi Politik don Rehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: Rineka Ciptq 2000, hlm.28. 
Lihat juga Sobirin Malian, Gagman Pmtunyh Konsrirusi Barn Pengganti UUD 1945, 
Yogyakarta: UII Press, 2001. 



Paul Scholten menyebut dua ciri daripada negara hukum, yang kemudian 

diuraikan secara luas dan kriti~.~' Ciri-ciri tersebut adalah:41 

1. Kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara (er is recht tegenover 

den staat), individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini 

sebenamya meliputi dua segi; 1) manusia -itu mempunyai suasana 

tersendiri, yang pada asasnya terletak di luar kewenangan- negara; 2) 

pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan 

undang-undang dengan peraturan-peraturan umum. 

2. Negara hukurn ada pernisahan kekuasaan (er is scheiding van machten). 

Dalam padangan ahh hukum semestinya konsep rule of law ini dijadikan 

sebagai suatu konsep yang dapat diidentifikasi, dimana titik beratnya pada 

prosedur dan pengaturan pembentukan serta penegakkan hukum. 

Di dalam konsep ruIe of law sendiri dikenal kewenangan diskresi. 

Kewenangan diskresi ini pcda hakekatnya tidak konsisten dengan ide rule of 

law. Oleh karena itu, kewenangan diskresi seharusnya dapat diuji dan dipandu 

oleh prinsip-prinsip hukum secara 

Perbedaan pokok antara rechtsstaat dengan rule of law ditemukan pada 

unsur peradilan adrninistrasi. Di dalam unsur rule of law telah ditemukan 

adanya unsur peradilan administrasi, sebab di negara-negara Anglo Saxon 

0. Notohamidjojo, Makna Negma Hukum Bagi Pembahaman Negma dm 
Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masymakat di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit 
Kristen, 1967, hlm 25-26. 

41 Zbid 
42 P.S. Atiyah menyatakan: Similarly, it has been said that the Rule of Law requires 

that laws should generally be prospective (and not retrospective), that they should be open, 
pubhshed, and reasonably intelligible to those whose conduct is to be guided by them. Dari 
sini terlihat bahwa konsep Rule of Law menekankan pada hukum yang merniliki 
karakteristik terbuka P.S. Atiyah, Law & Modem Society, Second Edition, Kuala Lumpur: 
Opus, 1995, hlrn. 107. 



penekanan terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the 

law) lebih ditonjolkan, sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah 

peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara. Prinsip equality before the 

law menghendaki agar prinsip persamaan antara rakyat dengan pejabat 

administrasi negara, hams juga tercermin dalam lapangan peradilm. Pejabat 

administrasi atau pemerintah atau rakyat hams sama-sama tunduk kepada 

hukum dan bersamaan kedudukannya dihadap hul~um.~~ 

Berbeda dengan negara Eropa Kontinental yang memasukkan unsur 

peradilan administrasi sebagai salah satu unsur rechtsstaat. Dimasukkannya 

unsur peradilan adrninistrasi ke dalam unsur rechsstaat, maksudnya untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap sikap 

tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan administrasi 

negara. Kecuali itu kehadiran peradilan administrasi akan memberikan 

perlindungan hukum yang sama kepada administrasi negara yang bertindak 

benar dan sesuai dengan hukum. Dalam negara hukum hams diberikan 

perlindungan hukurn yang sama kepada warga dan pejabat administrasi 

negara.* 

Dari latar belakang dan dari sistem hukum yang menopangnya terdapat 

perbedaan antara konsep "rechtsstaat" dengan konsep "the rule of law" 

meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi 

perbedaan antara keduanya. Karena pada dasarnya kedua konsep itu 

mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan 

43 S.F. Marbun, Peradlan Adminisftad N e g m  dan Upap AMnisnatif di 
Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 11 

44 Ibid 



perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang 

sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum 

sendiri. 

Konsep "rechtsstaat" l a h ~  dari suatu pe rjuangan menentang absolutisme 

sehingga sifatnya revolusioner sebaliknya konsep "the rule of law" 

berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria 

rechtsstaat dan kriteria the rule of law". 

Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang 

disebut "civil law" atau "modem R~man Law" sedangkan konsep the rule of 

law bertumpu atas sistem hukurn yang disebut "common law". Karakteristik 

"civil law" adalah "administratif' sedangkan karakteristik "common law" 

adalah "j~dicial".~~ 

Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang 

kekuasaan raja. Pada m a n  Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah 

membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan 

kepada pejabat-pejabat administratif sehingga pejabat administratif yang 

membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana 

memutus sudtu sengketa. Begitu besarnya peranan Adrninistrasi Negara 

sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistern kontinentallah mula 

pertama muncul cabang hukum baru yang disebut "droit administratij", dan 

45 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bag iRak-  di Indonesia: Sebuah Studi 
Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan 
Umurn dan Pembentukan Peradilan Adrninistrasi Negara Surabaya PT. Bira Ilmu. Cet. 
Pertama 1987. hlm. 72. 



inti dari "droit administratif' adalah hubungan antara Administrasi negara 

dengan rakyat. 

Dalam perkembangannya negara hukum, unsur-unsur yang dikemukakan 

oleh F.J. Stahl tersebut kemudian mengalami penyempurnaan yang secara 

umum dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah 

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; 

2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban hams 

berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 

3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 

4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 

5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) 

yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar- 

benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; 

6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga 

negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan 

kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; 

7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pzmbagian yang 

merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran negara. 

Perurnusan tentang konsep negara hukum juga pernah dilakukan oleh 

International Commission of Jurist, yakni organisasi ahli hukum internasional 

pada tahun 1965 di Bangkok. Organisasi ini merumuskan tentang pengertian 

Ridwan Hukum AdministrasiNegaru, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm4. 

26 



dan syarat bagi suatu negara hukumlpemerintah yang demokratis yang 

diperkenal ulang oleh Dahlan Thaib, yakni:47 

1. Adanya proteksi konstitusional 

2. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak 

3. Pemilihan umum yang bebas 

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat 

5. Kebebasan berserikatherorganisasi dan oposisi 

6. Pendidikan kewarganegaraan 

Konsepsi negara hukum ini ternyata diberlakukan pula di Indonesia. 

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia dari 

penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar 

dalam membangun sokoguru negara Indonesia adalah konstitusionalisme dm 

paham negara h ~ k u m . ~ ~  

Untuk melaksanakan ide demokrasi (kedaulatan) dalam suatu negara 

yang menganut konsep kesejahteraan, haruslah mendapat jaminan dalam 

bentuk pengaturan hukum (seperti kon~ti tusi)~~ sebagaimana yang menjadi 

syarat dan terjadi dalam negara hukurn, sebab antara negara demokrasi dengan 

negara hukum secara historis tidak bisa dipisahkan, sehingga antara keduanya 

47 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dam Konstiiusi, Yogyakarta: 
Libeqi 1999, hlm2.5. 

Moh. Mahfud MD, Hukum &n Pilm-Pilar Demokrasi, Yogy-. Gama Media, 
1999, hlm 132. , 

49 Konstitusi merupakan ". .. .a collection of principles according to which the powers 
of the government, the right of the governed, and the relations between the two are 
adjusted", lihat C.F. Strong, Modern Political Constitution. Sidgwick & Jackson Limited, 
London, 1996. hlm.11. Sedangkan materi muatan konstitusi meliputi (1) Adanya jaminan 
terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara (2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan 
suatu negara yang bersifat fundamental (3) Adanya pernbagian dan pembatasan tugas 
ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental, lihat J.G. Steenbeek dalam Sri Soemantri M., 
I3osedurDanSistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1987, Cet IV, hlm 51. 



mempunyai kesejajaran dalam ciri-cirinya. Dalam paham klasik, menurut J.T. 

van den Berg, negara hukum mempunyai ciri-ciri:" 

1. Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara 

pemerintah dan warga negaranya. 

2. Ada pembagian kekuasaan (machtenscheiding) yang secara khusus 

menjamin suatu kekuasaan kehalaman yang merdeka. 

3. Ada pemencaran kekuasaan negara/pemerintah (spreiding van de 

staatsmacht). 

4. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia. 

5. Ada jaminan persamaan di muka hukum dan jaminan perlindungan 

hukum. 

6. Ada asas legalitas. Pelaksanaan kekuasaan pemerintah hams didasarkan 

atas hukum (undang-undang). 

Berdasarkan pada ciri-ciri di atas, nampak salah satunya bahwa negara 

hukum harus berdasarkan pada asas legalitas. Asas legalitas 

(legaliteitsbeginsel) merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan 

sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di 

Bagir Manan, Op. Cit, hlm. 41. Mengenai Pembahasan Konsep The Rule of Law dan 
Rechtsstaat, lihat Djokosutono, Hukum Tata Negara, (Dihimpun oleh Harun A1 Rasid), 
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Cet.1, hlm. 76-82. Sedang mengenai pola negara hukurn 
berdasarkan Pancasila, lihat Padmo Wahjono dalam Sjachran Basah, Eksistensi Dan Tolok 
Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1989, Cet, V, hlm 
148, yang terdiri atas 4 unsur: (1) Menghonnati dan Melindungi Hak-hak Manusia, (2) 
Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, (3) Tertib hukum, dan (4) Kekuasaan 
kehakiman yang merdeka. Lihat pula Vincent A Wellman, "Authority of Law", dalam 
Dennis Patterson (ed), A Compinion to Philosophy of Law and Legal Theory, USA: 
Blackwell Publishers Ltd., 1999, hlm. 573. 



setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum ddam sistem 

kontinental . 

Asas legalitas merupakan unsur universal konsep negara hukum apapun 

tipe dan bentuk negara hukurn yang dianut. Asas legalitas diwujudkan pada 

saat kekuasaan dan wewenang yang dirniliki pemerintah hanya semata-mata 

ditentukan oleh undang-undang dasa atau ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ ~  

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan 

negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang- 

undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat 

dan sebanyak mungkm memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara 

hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus 

didasarkan pbda undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak 

dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Asas legalitas berarti upaya 

mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum 

dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar- 

pilar, yang sifat hakikatnya kon~titutif.~~ 

Namun demikian, semua ciri-ciri negara hukum tersebut bersasaran 

pada pembatasan kekuasaan pemerintah dalam negara, yang juga merupakan 

ciri pokok dalam suatu negara demokrasi. Ciri adanya kemajemukan dalam 

negara demokrasi sejajar maknanya dengan adanya persamaan di muka 

hukum, pemencaran kekuasaan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. 

Ridwan, Hukum Adminstrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm 67. 
52 Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijahmaan (Beleidsregel) pa& Pemerintahan 

Daerah, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 22. 
53 Ridwan, Op.,Cit., hlm. 68. 



Sementara adanya paham yang memutlakkan suatu pandangan dalam negara 

demokrasi sebenarnya merupakan refleksi dari adanya kemajemukan yang 

dapat disetarakan dengan ciri pemencaran kekuasaan dalam negara hukum. 

Dalam suatu negara kesejahteraan, tugas pemerintah memang amat luas 

dibandingkan dalam negara hukum klasik. Hal- ini akibat pengutamaan 

kepentingan seluruh rakyat sehingga pemerintah diberi kekuasaan atau 

keleluasaan dalam mengatur atau mencampuri kesejahteraan rakyat. Namun 

dalam hal ini pemerintah tidaklah bertindak sebebas-bebasnya karena 

konstitusi atau hukum hams ditaati agar tidak berlaku secara sewenang- 

wenang. Dalam hal terjadi konflik atau perselisihan antara pemerintah dan 

rakyat, akan diselesakan secara hukum pula. Dalam penyelesaian konfZlk 

secara hukum antara satu negara dengan negara lainnya seringkali terjadi 

perbedaan, tergantung konsep hukum yang dianut. 

Dalam negara hukum yang modern, tidak lagi berbentuk negara hukum 

pada abad ke 19, namun pengertiannya ditekankan juga pada adanya jaminan 

.sebagaimana dicita-citakan setiap individu dalam suatu negara hukum s0sia1.~~ 

Dalam negara hukum sosial (de sociale rechtsstaat) atau negara (hukurn) 

kesejahteraan, terdapat beberapa karakter hukum yaitu:55 

1. Undang-undang dasar yang memberikan perlindungan dengan cara-cara 

khusus terhadap semua peraturan dalam urusan sosial. 

- - - - 

54 P. de Haan dkk, BestuursrechZ in de Sociale Rectttsstaat, Kluwer-Deventer, Den 
Haag, 1986, hlm. 15-1 6. 

55 Ibid, hlm. 17. 



2. Menjadi kewajiban pemerintah untuk berusaha melengkapi atau 

mengadakan semua hal dengan sebenar-sebenarnya sesuai dengan apa 

yang dicita-citakan dalam undang-undang dasar. 

3. Peraturan perundang-undangan hams mendorong atau membangkitkan 

pengadaan jaminan-jamlnan sosial yang baru untuk lebih mendorong 

berkembangnya hak-hak rakyat. 

4. Pemerintah dan Parlemen hams senantiasa merundingkan segala hal yang 

berhubungan dengan ukuran dan waktu pelaksanaan ketentuan-ketentuan 

hukum yang tersebut. 

Oleh karena eratnya hubungan atau kaitan antara negara demokrasi 

(kenkyatan) dengan negara (hukum) kesejahteraan sehingga kerapkali suatu 

negara seperti itu disebut dengan negara hukum (yang) demokratis. Istilah ini 

ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS: "Republik Indonesia Serikat 

yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukurn yang demokratis dan 

berbentuk federasi". Istilah yang sama ditemukan juga dalam Pasal 1 ayat (1) 

UUDS 1950: "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu 

negara hukum yang demokratis yang berbentuk kesatuan". 

Sebelum perubahan ketiga, dalam Batang Tubuh UWD 1945 tidak 

terdapat istilah "negara hukum, namun dalam Penjelasan UUD 1945 terdapat 

istilall "negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), setelah perubahan 

ketiga UUD 1945, dalam Pasal 1 ayat (3), secara tegas disebutkan bahwa 

"Negara Indonesia adalah negara hukum". 



Dalam kepustakaan Indonesia sudah sangat populer penggunaan istilah 

"negara hukum" yang mempakan terjernahan dari istilah "rechtsstaa~'.~~ 

Penggunaan istilah rechtsstaat juga terdapat dalam Penjelasan ULTD 1945. 

Dengan ketentuan ini jelas bahwa UUD 1945 menganut at& termasuk pula 

negara (hukum) kesejahteraan yang demokratis. 

Menurut Hasil Seminar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 

1967 menyimpulkan bahwa "Negara Republik Indonesia adalah negara 

berdasar atas hukum yang terjelma dalam tata tertib dan oleh karenanya 

mempakan suatu negara hukurn (Pancasila)." Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 ialah 

negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harm 

memenuhi kriteria dari konsep negara 11u.kum pada urnumnya (yaitu ditopang 

oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradlan yang 

bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun 

material), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan . 

yaitu lima nilai fundamental dari ~ a n c a s i l a . ~ ~  

Konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat 

dirurnuskan baik secara material maupun yuridis formal. Rumusan secara 

material negara hukurn Pancasila didasarkan cara pandang (paradigma) bangsa 

Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu 

asas kekeluargaan yang m h a n y a  ialah bahwa yang diutamakan adalah rakyat 

banyak, namun harkat d m  martabat manusia tetap dihargai, d m  paradigma 

kita tentang hukurn yang berfimgsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi 

56 0. Notohamidjojo, Makna Negma Op.Cit, hlm. 27; lihat juga Azhari, Negara 
Hukum ..., Op Clf, hlm. 30. 

" Mukthie Fadjar, Tipc Negara Hukum, Malang: Bayumedia Publishing 204, 
hlm. 86. 



termasuk mendemokraslkan hukum, berkeadilan sosial, dan 

berperikemanusiaan.58 

Atas dasar paradigma bangsa Indonesia tentang negara dan hukum itu, 

rumusan secara materiil negara hukum Pancasila menurut Padmo Wahjono 

adalah sebagai berikut: suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas 

berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur 

supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalarn arti merdeka, berdaulat, 

bersatu, adil dan makmur, yang didasarkan hukum baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis sebagai wahma untuk ketertiban dan kesejahteraan dengan 

fungsi pengavoman dalam arti menegakan demokrasi, perikemanusiaan, dan 

keadilan ~ o s i a l . ~ ~  

Sedangkan, secara formal yuridis dengan membandingkannya dengan 

konsep negara hukum liberal (yang menurut Frederich Julius Stahl 

mengandung empat unsur yaitu: pengakuan dan perlindungan HAM, 

pembagian kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan 

peradilan administrasi) dan konsep rule of law bang menurut A.V.Dicey 

mengandung tiga unsur, yaitu; supremation of law, equality before the law, 

dun the constitution based on the individual rights), negara hukum Pancasila 

mengandung lima unsur sebagai berikut: Pertama, Pancasila merupakan 

sumber dari segala sumber hukum, yaitu berarti kita menghendaki satu sistem 

hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan 

nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika. Kedua, Majelis Permusyawaratan 

Rakyat adalah lembaga tinggi negara, yang berwenang mengubah dan 

menetapkan undang-undang dasar yang melandasi segala peraturan 

Ibid. 
59 Ibid. 



perundang-undangan lainnya, di mana undang-undang dibentuk oleh DPR, 

DPR bersama-sama Presiden. Hal itu menunjukkan prinsip legislatif yang 

khas Indonesia, kekeluargaan atau keber~amaan.~' 

Dari ciri-ciri tersebut terlihat bahwa dalam negara hukum demokrasi di 

mana kepentingan masyarakat semakin mendapat perhatian, termasuk dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal demikian tercermin dalam cita 

negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan 

UUD 1945 yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan urnurn, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Di samping itu, dengan 

memperhatikan pada rumusan negara hukum yang berdasar Pancasila dan 

UUD 1945, maka sangat jelas negara hukum diakui keberadaannya di Negara 

Repubhk Indonesia. 

2. Teori Demokrasi 

Bagaimanapun juga hampir semua negara modem menganut paham 

demokrasi atau berasaskan kedaulatan rakyat. Karena rakyat yang menjadi 

surnber kekuasaan, maka menurut Robert A. Dahl, ciri khas demokrasi adalah 

sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau 

kepentingan warga negaranya.6' 

60 Ibid. 
Mochtar Mas'oed, Negarq Kqiral, d m  Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

1999, Cet: Il., hlrn. 9. Secara Lmum, dalam negara dernokrasi h a m  ada jaminan terhadap 
kondisi-kondisi (1) Freedom to form and join organization (2) Freedom of expression (3) 
The right to vote (4) Eligibility for public offlce (5) The right of political leaders to compete 
for support and votes (6) Alternative sources of information (7) Free and fair elections (8) 
Institutions for makin government policies depend on votes and other expressions of 
preference (Arend Lijphart, Demomaties, PcrLtern of M a j o r i Z h  and Consensus 
Government in Wen&One Counzries, Yale University Press, 1991, hlrn 2. Pendapat lain 



Mekanisme politik dimana pemerintah dapat menjamin dan tanggap 

terhadap preferensi dan keinginan warga negara tersebut, dapat dipenuhi bila 

sistem demokrasi yang dianut sesuai dengan (keadaan) sosial dan Mtur yang 

berlaku dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan saran dari Arend 

Lijphart, "... that majoritarian democracy is specially appropriate for, and 

works best in, homogeneous societies, whereas consensus democracy is more 

9 9  62 cc  suitables for plural societies , ( . . . bahwa demokrasi mayoritas cocok untuk 

dan sangat berhasil dalam masyarakat yang homogen, sedangkan demokrasi 

konsensus lebih cocok untuk masyarakat plural"), maka berdasarkan ha1 

tersebut dan dengan penyesuaian seperlunya, Indonesia seharusnya 

menggunakan sistem atau model demokrasi berdasarkan konsensus, dengan 

elemen-elemen sebagai b e r ~ k u t : ~ ~  

1. Pembagian kekuasaan eksekutif di antara partai yang berkoalisi. 

2. Pembagian kekuasaan-kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

3. Sistem multi partai. 

4. Sistem partai yang multi dimensi. 

menyatakan, negara demokrasi terdiri atas unsw-unsur (1) Citizen involvement in political 
decision making (2) Some degree of equality among citizen (3) Some degree of liberty of 
freedom granted by citizens (4) A system of refresentation (5) Rule of law (6) An electoral 
system-majority rule (7) Education (Lyman Power Sargent, Contemponuy Political 
Ideologies, Illinois, The Dorsey Press, 198 1, hlm. 3 1). Sedang Finer menyatakan bahwa 
negara demokrasi dibangun tiga asumsi (1) pemerintahan negara dibatasi (2) Pengakuan 
terhadap adanya plwalistik dan (3) Penolakan pemutlakan (ilmu) mengenai masyarakat dan 
moral (S.E. Finer, Comparative Government, Penguin Books Ltd., London, 1978, hlm. 64- 
65, Juga Bagir Manan, "Hubungan Anrara Pusar dun Daerah Beraharkan Asas 
Desenrralisasi Menurur UUD 1945", DisettmL UNPAD, 1990, hlm40. 

62 Arend Lijphart, Op.Cit., hlm. 3-4. 
63 Selengkapnya ada 8 elemen sistem demikrasi yang berdasarkan konsensus menurut 

Lijphart yaitu (1) Executive power-sharing: grand coalition (2) Separation of powers, formal 
and informal (3) Balanced bicameralism and minority representation (4) Multiparty system (5) 
Multidimensional party system (6) Proportional representation (7) Territorial and 
nonterritorial federalism and decentralization (8) Written constitution and minority veto, Zbid, 
hlm. 23-29 



5. Penvakilan proporsional. 

6. Desenwsasi temtorial (politik). 

Keseluruhan elemen tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan 

UUD 1945, namun dalam penjabaran dan pelaksanaannya belum dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Namun memasuki orde reformasi yang saat ini mulai 

berlangsung, kiranya elemen-elemen tersebut perlu lebih dirnantapkan lagi 

agar cita negara yang berdasarkan prinsip demokrasi dapat diwujudkan. 

Rumusan yang tercantum dalam Pembukaan UlJD 1945 dapat dijadikan 

sebagai petunjuk yang jelas bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. 

Salah satu contoh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 

bahwa "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR dianggap sebagai penjelmaan seluruh 

rakyat Indonesia yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menetapkan UUD, 

menetapkan GBHN serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 

Dalam UUD 1945 Perubahan Ketiga, ketentuan-ketentuan tersebut telah 

diubah sehingga berbunyi bahwa "Kedaulatan ada di tangan rakyat yang 

dilaksanakan menurut Undang-Undang ~ a s a r . ~ ~  Dengan demikian, dapat 

dipahami dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia juga dianut 

perubahan ini menunjdckan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi 

konstitusional. Seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo bahwa : 

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah 
yang demolaatis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan 
tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga 
negaranya. , Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah 
tercantum dalam k~nst i tus i .~~ 

64 Lihat hasil perubahan ketiga UUD 1945. 
65 Miriam Budiardjo, Dasm-Dasar Ilmu Politik, FT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 52. 

36 



Pada hakekatnya terdapat tiga ide untuk menetapkan suatu sistem 

pemerintahan yang demokratis yaitu :66 

a. Ide partisipasi, mengandung pengertian rakyat ikut serta dalam proses 

pengambilan keputusan dalam bidang politik dan bidang pemerintahan 

baik melalui perwakilan maupun secara langsung, dengan pemyataan 

terdapat baik lisan maupun tulisan yang hams dilindungi secara 

konstitusional. 

b. Ide pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat berarti bahwa 

pemerintah hams mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada 

rakyat (accountability) sebab pemerintah melaksanakan fmgsinya 

berdasarkan wewenang yang diberikan oleh rakyat. 

c. Ide kesamaan, dalam ha1 ini kesamaan dalanl demokrasi yang berarti 

kesamaan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam 

hukum dan pemerintahan. 

Berdasarkan wewenang di atas timbul persoalan bagaimana kaitan 

demokrasi dengan otonomi daerah ? Dalam ha1 ini Muhammad Hatta 

metlyatakan bahwa : 

Menurut dasar kedaulatan m a t ,  liak m a t  untuk menentukan 
nasibnya sendiri tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, 
melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa. Tiap golongan 
persekutuan itu mempunyai Badan Perwakilan sendiri, seperti 
Gementeraal, Provinciale Raad, dan lain-lainnya. Dengan demikian, 
maka tiap-tiap bagian atau golongan rakyat mendapat autonomi 
(membuat dan menjalankan peraturan sendiri) dan zelfiestuur 
(menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang leblh 
tinggi). Dengan demikian bukan saja persekutuan yang besar, rakyat 

66 John, Schwarzmantel, The State in Contemporary Society: An Introduction, 
Harvester Wheatsheaf, London, 1994, hlm.33. 



semuanya mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri 
melainkan juga tiap-tiap bagian dari negeri atau bagian dari rakyat 
banyak. Keadaan yang seperti ini penting sekali, karena keperluan tiap- 
tiap tempat dalam suatu negeri tidak sama, melainkan berlain-laina~~.~~ 

Dengan maksud yang sama Muh. Hatta juga berpendapat bahwa 

autonomisasi tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong 

perkembangannya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai 

kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri 

maka tercapailah apa yang dimaksud demokrasi yaitu pemerintahan dari oleh 

dan untuk rakyat. 

Hingga sekarang ini, konsepsi demokrasi bukan hanya terbatas pada 

sistem politik, tetapi juga sudah merupakan sistem pemerintahan dan 

kemasyarakatan. Oleh karena demokmsi merupakan suatu sistem yang bersifat 

derivatif dari perkembangan masyarakat, menyebabkan konsep demokrasi 

dalam hal-ha1 tertentu sulit untuk diidentifikasi maupun didehsikan. 

Bahwa betapa sulitnya untuk mendefinisikan "demokrasi", karena di 

samping kata "demokrasi" dapat meliputi multi aspek, baik aspek 

pemerintahan, politik, kemerdekaan., kesamaan, keadilan, sosial, ekonomi, 

budaya, maupun hukum, juga disebabkan pengertian demokmis tersebut telah 

dan akan mendami perkembangan.68 

Hal itu tergambar dari pandangan Harold Laski sebagai berikut : 

Not definition of democracy can adequately comprise the history which 
the concept connotes. To some it is a form, of government, to others a 
way of social life. Men have found its essence in the character of the 
electorate; the ralation between government and the people, the absence 

67 Muh. Mahfud, Pergulatun Poliiik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, 

Yogyakarta, 1999, hlm. 1 89. 
E. Baker, yang dikutip oleh Sri Soernanti M, Penguntar ...Op. C&, hlm.25. 
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of wide economic differences between citizens, the rehsal to recognize 
privileges bul it on birth or wealth, race or creed.69 (Tidak ada definisi 
demokrasi yang memadai untuk dijadikan sebagai konsep dalam 
sejarah. Demokrasi adalah suatu bentuk peme~tahan;  sekaligus 
sebagai pandangan hidup sosial. Esensinya dapat ditemukan dalam 
karakter pemilih; hubungan p e m e ~ t a h  dengan rakyat, tidak adanya 
perbedaan warga negara di dalam bidang ekonorni, menolak pengakuan 
terhadap hak-hak istimewa karena kelahiran, atau karena kekayaan, 
karena ras, suku atau kepercayaan). 

Dalam hal yang sama dinyatakan pula oleh Robert K. cam7' 

Democracy is not an easy word to de$nen. (demokrasi bukanlah kata yang 

mudah didewsikan). Pendapat tersebut diperkuat pula oleh Francois 

venter7' yang menyatakan bahwa ''Everyone knows what democracy is, but 

nobody can de$ne it to general satisfaction." (setiap orang tahu apa 

demokrasi, tetapi tidak seorangpun yang dapat mendefinisikannya untuk 

memuaskan masyarakat). 

Kesulitan itu dirasakan ole11 Mac ~ v e r : ~ ~  

"Democracy is a form of government that is, never complete achieved. 
This condition make it harder to identify and harder to assess than 
oligarchy. Oligarchy presents no problem of defenition, but there is 
much grows into its being. There may be centuries of growth, before we 
can say: "Now this state is a democracy". 

Oleh karena itu, pemahaman tentang demokrasi selalu berubah 

mengkuti perkembangan jiwa dan aspirasi yang melingkunginya. Mungkm 

karena itu pula, maka untuk lebih mengidentifikasikan diri, seringkali istilah 

69 Harold ~ a s k i ,  Encyclopedia of SociaI Sciences,Vol. V, In the art, Democracy", 
New York, 1957, hlm. 76. 

70 Robert K Carr, Marver H. Bemstein, Dona1 H. Momson, Ameriuzn Democracy in 
Theory andpractice, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1960, hlm. 25-26. 

71 Francois Venter, Constitutional Comparison, Japan, Germany, Canada & South 
A m  AS Constihrtional Stares, Juta & Co. Ltd, and Kluwer Law International, 675 
Massachusetts Avenue Cambridge USA, 2000, hlm. 193. 

72 Max Iver, 17re Web ofGmemment, The Mac Millan Co., N.Y., 1961, hlm 175. 



demokrasi dipasangkan dengan kata-kata sifat lainnya, misalnya Demokrasi 

Rakyat, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Pancasila dan sebagainya. 

, Oleh karena itu Muh. Mahfud memandang demokrasi sebagai 

ambigius. Arnbiguitas tersebut terletak pada apakah demokrasi itu baik 

ataukah tidak dan bagaimana mengimplementasikan- demokrasi. 

Dengan demikian, berdasarkan berbagai pandangan tentang demokrasi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam negara demokrasi, rakyat adalah 

pemegang atau pusat kekuasaan dalam negara, baik dalam tingkat 

pemerintahan pusat maupun pemerintahan di tingkat daerah. 

Keberadaan pemerintahan rakyat di daerah ini jelas mempunyai asumsi- 

asumsi sebagaimana digambarkan oleh Moh. Hatta sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

"Menurut dasar demokrasi itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya 
tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada 
tiap tempat, di kota, di desa dan di daerah. Tiap-tiap golongan 
persekutuan itu mempunyai Badan Perwakilan sendiri, seperti 
Gemeenteraad, Provinciale Raad dan lain-lahnya. Dengan keadaan 
yang demikian, maka tiap-tiap bagian atau golongan rakyat mendapat 
autonomi (membuat dan menjalankan peraturan sendiri) dan zelfbestuur 
(menjalankan peraturm-peraturan yang dibuat oleh Dewan yang lebih 
tinggi). Jadinya, bukan saja persekutuan yang besar, rakyat seumumnya, 
mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri melainkan juga 
tiap-tiap bagian dari negeri atau bagian dari rakyat yang banyak. 
Keadaan yang seperti itu penting sekali, karena keperluan tiap-tiap 
tempat dalam satu negeri tidak sama, melainkan berlain-lain". 

Dari pengamatan Dahlan Thaib, apa yang di idealkan oleh Hatta 

tersebut, secara empirik masih tersendat-sendat pelaksanaannya, ha1 itu 

tercermin bahwa selama berkuasanya pemerintahan Orde Baru lembaga 

Perwakilan Rakyat kurang dapat menjalankan peran dan hgsinya secara 

73 Muh. M f f i d  MD. Pergulatan Politik. . . Op. Cit hlm. 48. 
74 Moh Hatta, Kumpulan Karangm, Bdai Buku Indonesia, Jakarta-Amsterdam dan 

Surabaya, 1995, hlm. 68-69. 



optimal dan terkesan di kalangan masyarakat, bahwa DPR lebih melakonkan 

sebagai "Rubber Stamp" dari eksekutif, artinya lebih merupakan justiiikator 

atas kebijaksanaan pemerintah, oleh karena itu para pakar menilai fungsi dan 

peranan DPR itu secara riil lemah.75 

Dalam karangan yang sama, Moh. Hatta mengatakan:76 

"Oleh karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan golongan 
bangsa, maka perlulah tiap-tiap golongan, kecil atau besar, mendapat 
autonomi, mendapat hak untuk menentukan nasib sendiri. Satu-satunya 
dapat mengatur pemerintahan sendiri menurut keperluan dar; keyakinan 
sendiri, asal saja peraturan-peraturan masing-masing tidak berlainan 
dengan dasar-dasar pemerintahan urnurn". 

Sri ~oernantri~~ melihat bahwa "kedaulatan rakyat yang dianut oleh 

bangsa Indonesia adalah berdasarkan Pancasila". Perjuangan untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia masih memerlukan waktu, upaya 

dan pikiran yang tidak sedikit. Demikian pula penerapannya di tingkat daerah. 

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa kedaulatan rakyat (demokrasi) 

tidak hanya terwujud dalam peme~tahan tingkat pusat, tetapi juga &lam 

tingkat pemerintahan daerah. Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, bisa 

berakses melalui dua jalur. Pertama, melalui (perjuangan) wakil-wakil rakyat 

di tingkat pusat (MPR/DPR) untuk merancang ketetapan dan menetapkan 

Undang-undang yang berisi pelimpahan atau penyerahan kekuasaan tertinggi 

(kedaulatan) kepada daerah dalam mengatur dan melaksanakan pemerintahan 

daerahnya. Kedua, melalui wakil-wakil rakyat daerah (DPRD) itu sendiri, 

sebab mereka ini merupakan hasil pernilihan langsung oleh rakyat yang diberi 

75 Dahlan Thalib, DPR Dalam Sisiem &?tafMegafUan Indonesia, EEdisi Kedua, 
Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 51. 

76 Zbid, hlm. 77. 
77 Sri Soemantri M. Bunga Ram. . . Up. Cit, hlrn. 21 



kepercayaan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Jalur pertama bersifat legalitas formal 

berupa penyerahan atau pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah, 

sedangkan jalur kedua bersifat legalitas material berupa penggunaan atau 

pengisian wewenang itu berupa sejurnlah kegiatan pemerintahan daerah yang 

berkenaan dengan kebutuhan rakyatnya. 

Terlibatnya rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri dijustifjkasi oleh 

Alexis de Tocqueville yang berpendapat bahwa kehadiran lembaga 

pemerintahan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan semangat kebebasan,"a 

nation may establish a system of fi-ee government but without a spirit 

municipal institutions it cannot have the spirit of liberty."78 (suatu negara 

dapat menyelenggarakan sebuah sistem pemerintahan tapi tanpa semangat 

institusi pemerintahan ha1 ini tidak dapat memiliki semangat kebebasd 

kemerd ekaan) . 

Kebebasan merupakan salah satu karakteristik kedaulatan rakyat. Suatu 

pemerintahan yang merdeka tetapi tanpa disertai semangat untuk membangun 

lembaga pemerintahan daerah tidaklah akan mempunyai semangat kedaulatan 

rakyat, karena tidak mempunyai semangat kebebasan. Kebebasan dalam hal 

ini bukanlah 1:ebebasan tanpa batas sebab ha1 itu identik dengan hak mutlak. 

Sedangkan hak mutlak itu sendiri disarnping bersifat anarki:9 juga 

bertentangan dengan ide demokrasi dan asas-asas negara hukum. 

Dikutip dari Bagir Manan, OpCil., hlrn 38. 
'' Hans Kelsen, Teori Hukum Murni DasmDasm IImu H h m  Nonnatif Sebagai 

Ilmu Hukwm Empirik-Deskripnx Somardi (alih Bahasa), Jakarta, hlm. 284. 



Untuk mewujudkan kebebasan dan hak-hak rakyat di daerah, mutlak 

diperlukan adanya pemerintahan di daerah, sebab keberadaan pemerintahan di 

daerah ini didasarkan pada dua alasan pokok:80 

Pertama : "that a democracy people should form the habit of deciding of 

public matters that directly effect them". (bahwa sebuah 

demokrasi hendalcuya membentuk kebiasaan memutuskan soal- 

soal publik yang langsung berlaku bagi mereka). 

Kedua : "that different requirements of the various communities can be 

satisfied only by letting each make the rules and lay the plants for 

its own governance". (bahwa persyaratan umum yang berbeda 

dari berbagai komunitas dapat dipenuhi dengan memberikan 

kesempatan masing-masing pihak membuat aturan dan mengatur 

dirinya sendiri). 

Bagir   an an^' menyimpulkan bahwa ada tiga faktor utama dari 

kebenaran adanya pemerintahan daerah dikaitkan dengan kerakyatan 

(demokrasi) yaitu: 

1. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip kebebasan (liberty). 

2. Sebagai upaya untuk menumbuhkan kebiasaan (habit) agar rakyat 

memutus sendiri berbagai macam kepentingan (umum) yang 

bersangkutan langsung dengan mereka. 

Membiasakan rakyat mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan 

bemerintahan) yang bersifat lokal, bukan hanya sekedar sebagai wahana 

Robert Rienow, Introduction to Government, 3d edition, Alfred A. Knoof, N.Y., 
hlm. 573. 

Bagir Manan, Op.Cit,. hlm. 39. 



latihan yang baik, tetapi menyangkut segi yang esensial dalam suatu 

masyarakat demokratis. 

3. Sebagai upaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap 

masyarakat yang mempunyai berbagai tuntutan yang berbeda. 

Demokrasi atau kedaulatan rakyat memang merupakan konsep 

bernegara yang p a h g  banyak mendapat perhatian demikian bagi ummat 

manusia dewasa Suatu negara dianggap menjalankan demokrasi apabila 

pembentukan perundang-undangannya (legislator) berlangsung secara 

dem~kratis.'~ Secara umurn b a h ~ a : ' ~  

"A state is called a democracy if the democratic principle poevails in its 
organization; and state is called an autocracy if the autocratic principle 
prevails". (Sebuah negara disebut demokratis jika prinsip-prinsip 
demokrasi terdapat dalam organisasi; clan negara disebut authokratis 
jika di negara itu berlaku prinsip-prinsip otokrasi). 

Dilihat dari teori Trias Politica dari Montesquieu, umumnya negara 

demokrasi menempatkan atau memberikan rakyat kekuasaan politik yang 

menentukan dalam negara. Pola seperti ini mengilhami pendiri negara 

Indonesia ketika Undang-Undang Dasar ( W D )  1945 dirumuskan sehingga 

dalam UUD 1945 badan legislatif baik di Pusat maupun di Daerah menempati 

posisi strategis dalam menentukan kebijaksanaan dalam negara atau daerah. 

Pasal 18 UUD 1945 telah menegaskan bahwa pemerintahan daerah 

berdasarkan asas desentralisasi. Karena itu, pada tingkat pemerintahan daerah 

hams ada badan penvakilan rakyat uutuk melaksanakan otonomi daerahnya. 
- 

82 Sri Soernantri M ,  Bunga Rarnpai Hukunr Tala Negara Indonesia, Alumni, 
Bandun , 1992, Cetakan I, hlm. 9. ' Hans Kelsm, General Theory 0fL.m and State, New York, Russel 8r Russel, 1973, 
hlm. 283. 

84 Ibid. 



Ini berarti bahwa pengaturan lebih lanjut Pasal 18 UUD 1945 tersebut, hams 

berisi pemberian jaminan bahwa daerah itu memiliki kekuasaan dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri. 

Dilihat dari keberadaan pemerintahan di daerah, maka untuk menjamin 

hak-hak politik (kebebasan) rakyat di daerah dalam pengaturan dan 

pengurusan kepentingannya, maka pemerintah Pusat memencarkan 

kekuasaannya dalam bentuk penyerahan sebagian kekuasaannya kepada 

penguasa-penguasa politik di daerah (desentralisasi). Penjabaran asas 

desentralisasi ini telah dituangkan dalam beberapa peraturan perundang- 

undangan tentang pemerintahan di daerah. Dengan penyerahan sebagian 

kekuasaan pusat kepada daerah ini akan berimplikasi terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih fleksibel, efisien, inovatif 

dan produktif serta lebih manu~iawi .~~  

Dengan memperhatikan konsep demokrasi di atas, maka penulis 

berpendapat bahwa sebuah negara demokrasi dapat dilihat dari sejauh mana 

peran aktif rakyat dalam organisasi negara, baik di tingkat Pusat maupun di 

Daerah. Artinya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses 

pemerintahan dapat dijadikan salah satu indikator untuk menentukan negara 

tersebut dikatagorikan sebagai negara yang demokratis. 

85~av id  Osbome & Ted Gaebler; Reinventing Government. Addison-Wesley 
Publishing Company Jnc., Massachusetts, Fifth Printing. 1992, hlm. 252-253. 
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3. Teori Perundang-undangan 

Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk 

menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat 

dalam hubungannya satu sama lain. Untuk bisa menjalankan fungsinya yang 

demikian itu, barang tent1 ia harus mempunyai kekuatan yang bersifat 

memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan 

untuk mematuhinya. 86 

Norma hukum adalah suatu patokan yang didasarkan kepada ukuran 

nilai-nilai baik atau buruk yang berorientasi kepada asas keadilan. Norma 

tersebut ada yang bersifat; a). suruhan (imperare), yaitu; apa yang harus 

dilakukan orang; b) larangan (prohibire), yaitu; apa yang tidak boleh 

dilakukan orang.87 

Namun demikian, dalam pemikiran Kelsen pada hakekatnya harus 

dibedakan antara norma hukum positif dan norma keadilan. Menurutnya 

norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata 

tidak munglun tidak mencenninkan kenyataan yang ada (Seins-Tatsache). 

Padahal, norma keadilan merupakan norma moral dimana tidak mendapatkan 

nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang 

disebut norma dasar (~rundnorm).~' 

86 Satjipto Rahardjo, Zlntu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 27. 
Amiroeddin Sjarif, Penmdang-undangan Dmar, Jenis, dan Teknik Membuahry4 

Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 8. 
Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban yang Adil E?oblematika Filsafat Hukum, 

Jakarta: Grasindo, 1999, hlm. 128. 



Selanjutnya Notonegoro yang terpetik dalam ~oejadi:~ menerangkan 

pula bahwa dalam tertib h u b  itu terdapat pembagian susunan hirarchis dari 

peraturan-peraturan hukum. Bahwasanya peraturan-peraturan hukum dalam 

pengertian tertib hukurn itu merupakan kesatuan keseluruhan serta mempunyai 

susunan bertingkat atau berjenjang, hal itu juga dikemukakan oleh Kelsen. 

Dengan cukup jelas Kelsen menyatakan sebagai berikut : 

The legal order is Jystem of norm. the question then arises: what is it 
that makes a system out of a multitudes of norm ? This question in close 
connection with the question as to the reason of validity of a norm. 
(Aturan hukurn yaitu sistem di luar banyak norma? Pertanyaan ini erat 
hubungamya dengan pertanyaan tentang alasan validitas norma). 

Dari penjelasan Kelsen di atas tampak bahwa peraturan-peraturan hukurn yang 

banyak jumlahnya itu merupakan suatu sistern karena peraturan hukum yang 

satu (yang lebih tinggi) merupakan dasar kekuatan mengkatnya peraturan 

hukum yang lain (yang lebih rendah), demikian tingkat-tingkat atau jenjang- 

jenjang itu akhirnya sampai kepada dasar yang terakhir yaitu Basic Norm atau 

Norma Dasar. Menurut pandangan Kelsen tersebut di atas bahwa suatu 

peraturan hukum merupakan derivasi dari peraturan hukum yang lebih tinggi, 

dan tidaklah merupakan suatu derivasi dari suatu fakta. Oleh karena itu 

sesuatu peraturan hukurn tertentu harus dapat dikembalikan kepada peraturan 

hukurn yang lebih tinggi atau di atasnya. 

Berangkat dari pemikiran ini pula Hans Kelsen mengemukakan teorinya 

mengenai jenjang norma hukum (stufentheorie), di mana ia berpendapat 

bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam 

89 Soejadi, Pancmifa Sebagai sunibet T d b  Hukum Indonesia, Yogyakarta: 
Lukman Offset. 1999. hlm. 33. 



suatu hierarki tata susunan, di mana suatu nonna yang lebih rendah berlaku, 

bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih 

tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat 

ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar 

(~rundnorrn).~' 

Dengan adanya norma yang berjenjang ini, maka telah melahirkan suatu 

struktur norma. Struktur norma yang dikenal ada dua, yakni struktur norma 

hukum publik dan struktur norma hukum privat. Dalam ha1 pembentukannya, 

norma-noma hukum publik itu dibentuk oleh lernbaga-lembaga negara 

(penguasa negara, wakil-wakil rakyat) atau disebut juga suprastruktur 

sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang 

diciptakan oleh lembaga-lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang 

lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat 

atau disebut juga infiastrukt~r.~' 

Oleh karena norma-noma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga- 

lembaga negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara lebih 

berhati-hati, sebab norma-noma hukum publik ini hams dapat memenuhi 

kehendak serta keinginan m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

Dalam kaitannya dengan noma hdmn publik ini dikenal istilah 

peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Belanda istilah peraturan 

Maria Farida Indrati Soeprapto, IImu Perundang-undangan Dasar-dasar dart 
Pembentukarrnya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 26. Lihat juga, Hans Kelsen, Teori 
Hukum Murni Dasar-Dasar IInur Hukum NommtiY sebagai Ilmu Hukum Empirib 
Deskri lif; Somardi (alih Bahasa), Jakarta: Rimdi press,-1995. - ' Ibid - ~~ 

92 Ibid 



perundang-undangan dikenal dengan sebutan wet, wetgeving, wettelijke regels 

atau wettelijke regeling(en).93 Istilah wet sendiri dibedakan antara wet in 

formale zin (undang-undang dalam arti formal) dan wet in materiele zin 

(undang-undang dalam arti materiil). Istilah perundang-undangan dan 

peraturan perundang-undangan berasal dari istilah wettelijke regels, sedangkan 

istilah peraturan negara mungkin msrupakan terjemahan dari staat~re~eling.~' 

Menurut A. Hamid S. Attamimi, suatu peraturan perundang-undangan 

berdasarkan kepustakaan Eropa Kontinental mengandung tiga u n ~ u r : ~ ~  

1. Norma hukum (rechtsnormen); 

2. Berlaku ke luar (naar buiten werken); dan 

3. Bersifat umum dalam arti luas (algeenheid in ruimzin) 

Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan pada 

hakekatnya ialah pembentukan norma-norma hukurn yang berlaku ke luar dan 

yang bersifat urnurn dalam arti yang luas. 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini hendaknya 

diperhatikan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia 

meliputi : 96 

1. Asas-asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum 

umum bagi perundang-undangan; 

93 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar ZImu Perundang-undangan Indonesia, 
Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 15. 

94 Zbid 
95 A Hamid S Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalarn 

Penyelenggaraan Pernerintahan Negara," Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana, Jakarta, 1990, 
hlm. 314. 

96 Zbid 



2. Asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi 

perundang-undangan; 

3. Asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi selaku asas-asas 

mum bagi perundang-undangan; 

4. Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan para ahli 

Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari norma hukurn 

tentunya juga memiliki tata urutan yang bertingkat dan berjenjang. Dalam 

konsep tata urutan (hirarki) peraturan perundang-undangan, peraturan 

perundang-undangan tingkat bawah, validitasnya bersumber pada peraturan di 

atasnya. Konsekuensinya, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di a t a ~ n ~ a . ~ ~  

Di samping itu, sebagai sebuah sistem, dalam tata urutan peraturan 

perundang-undangan dikenal adanya beberapa asas penting sebagai upaya 

untuk mewujudkan kepastian hukum, antara lain:98 

1 .  Lex superiore derogat lex inJiriore (peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang 

tingkatannya di bawahnya); 

2 .  Lex posterior derogat lex priori (peraturan perundang-undangan yang 

baru mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama) 

97 Syihabuddin, "Masalah-Masalah yang Terkait dengan Peraturan Penmdang- 
undangan Indonesia Setelah Amandemen 1945," Thesis, Program Magister Ilmu Hukum 
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2003, hlm.21. 

96 Pumadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Perundang-unhngan dan 
Yurisprudensi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 7-12 



3 .  Lex specialis derogat lex generale (peraturan perundang-undangan yang 

khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum); 

dan 

4. non-retroaktf yang mengatur larangan adanya peraturan perundang- 

undangan berlaku surut. 

Dalarn konteks Indonesia, sumber hukurn dan tata urutan. perundang- 

~mdangan secara normatif telah mendapatkan pengaturan tersendiri. 

Pengaturan ini terdapat pada ketentuan UU No.10 Tahun 2004. Menurut 

intinya menegaskan bahwa sumber hulcum adalah sumber yang dijadikan 

bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum 

teridiri dari sumber tertulis dan tidak tertuhs. Sumber hukum dasar nasional 

adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, 

yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adfl dan beradab, 

Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratd perwakilan, serta dengan mewujudkan 

suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dan batang tubuh UUD 

1945. 

Untuk rincian secara detail lagi mengenai tata urutan perundang- 

undangan berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 terdiri dari : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-UndangIPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu); 

3. Peraturanpemerintah; 



4. Peraturan Presiden; 

5. Peraturan Daerah. 

Berdasarkan uraian teori perundang-undangan di atas, maka dapat dipahami 

bahwa maksud teori perundang-undangan adalah teori yang menitikberatkan 

pada adanya suatu peraturan perundang-undangan yang taat asas dan tata 

hirarki perundang-undangan. 

4. Konsep Desentralisasi dan Otonomi 

Dalam negara kesatuan, penyelenggaraan desentralisasi dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan di sini mengandung arti penetapan 

strategi, kebijaksanaan dan program, termasuk pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan dan Daerah Otonom beserta penyerahan wewenangnya 

serta pengembangannya. 

Pem~judan desentralisasi di tingkat daerah adalah otonomi daerah atau 

disingkat otonomi, desentralisasi sering disebut pemberian otonomi. Dengan 

kata lain desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan 

otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Kaitan desentralisasi dan 

otonomi daerah seperti itu merujuk pada pendapat Gerald S. ~ a r y a n o v ? ~  

Menurut pakar ini, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi dari 

satu mata uang. 

"~ecentrali&tion is the focus of the conflict between those who argue 
from the "top-down " in terms of government organization and the needs 
for leadership, and those who argue from the "bottom-up" in terms of 

99 Gerald S. Maryanov, Decentralization in Indonesia: As Politcal Roblem, Contell 
Universiv Ress, Ithaca, New York, 1958, hlm. 16. 



popular demand and regional agitation. From the former point of view, 
the problem is "decentralization", from the latter it is "regional 
azltonomy " 

(Desentralisasi merupakan pokok perdebatan antara orang-orang yang 
berargumen dengan berpijak pada "top-down" dalam pengertian 
organisasi pemerintah dan perlunya kepemimpinan, dan orang-orang 
yang berargumen dengan berpijak pada "bottom-up" dalam pengertian 
tuntutan rakyat dan agitasi regional. Dari sudut pandang yang pertama, 
persoalannya berupa "desentralisasi", dari sudut pandang kedua 
persoalannya berupa "otonomi regional"). 

Mengingat sangat eratnya kaitan antara desentralisasi dan otonomi 

daerah, terlebih-lebih istilah otonomi daerah muncul pada permasalahan 

penelitian ini maka konsep otonomi daerah perlu dibahas juga. Alasan kuat 

lain perlunya bahasan konsep otonomi daerah adalah bahwa dalam praktik 

kedua istilah itu sering ditukarpakaikan. Hal ini dijelaskan oleh M.P. Walker 

lII.'OO bahwa : 

"So complete was the confusion that among many Indonesians . . . 
politicians, administrators, lawyers, and teachers . . . the two words 
otonomi and desentralisasi were generally used interchangeably". 

(Begitu sempurnanya kebingungan sehingga diantara banyak pakar 
Indonesia . . . politikus, ahli tata negara, pengacara, dan dosen . . . dua 
kata otonomi dan desentralisasi biasanya digunakan secara bertukar 
tempat). 

Pengertian desentralisasi dalam penelitian ini adalah pembentukan 

daerah otonom dan atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh 

Pemerintah Pusat.. Dengan demikian, desentralisasi dapat mengandung dua 

pengertian. Pertama, desentmlisasi merupakan pembentukan daerah otonom 

'0° Millidge Penderell Walker 111, "Administration and Local Government in 
Indonesia", Thesis, University of California, Berkeley, 1967, hlm 373-374. 



dan penyerahan wewenang tertcntu kepadanya oleh Pemeriutah Pusat. 

Pengertian ini sejalan dengan pendapat J.H.A. ~ogemann"' mengenai 

desentralisasi sebagai "de schepping van zelfstandige staatsrechtelijke 

organisatie ". Kedua, desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang 

tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh Pemerintah Pusat. 

Hal itu terefleksi juga dari uraian Henry ~ e d d i c k " ~  bahwa pada hakekatnya, 

desentralisasi merupakan 'pengalihan kekuasaan secara hukum untuk 

melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah, sedangkan dekonsentrasi merupakan 

pendelegasian kewenangan sebagai fungsi-fungsi khusus dari pemerintah 

pusat terhadap staf yang ada di bawahnya. 

Namun pembagian kekuasaan atau wewenang itu tidak akan terjadi 

sekiranya tidak didahului atau disertai pembentukan daerah otonom selaku 

pihak yang akan diserahi wewenang pemerintahan. Karena itu dalam 

desentralisasi terkait proses pembentukan daerah otonom clan proses 

penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom tersebut. Dengan 

dernikian, pengertian desentralisasi yang hanya terpusat pada proses 

penyerahan wewenang merupakan pengertian yang tidak lengkap. Secara 

lengkap, pengertian desentralisasi hams mencalcup pembentukan daemh 

otonom dan atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh Pemerintah 

'01 J.H.A. Logemann, Het Staatsrecht van Indonesia: Het Fonnele Systeem, S.  
Gravenhage, Bandung: N.V. Uitgeverij W. Van Hoeve, 1954, hlm. 158. 

lo2 Henry Maddick, Democracy, Decentralization and Development, Reprinted 
London, Asia Publishing House, 1966, hlm 23. 



Konsep desentralisasi dikenal bermacam-macam jenis yang diberikan 

oleh para pakar dan rumusan menurut UU No.22 Tahun 1999 sebagaimana 

ditelaah dalam Bab 11, yaitu ada desentralisasi politik, hgsional, dan 

kebudayaan.'03 Ada juga yang membagi desentralisasi ke dalam dekonsentrasi 

dan desentralisasi ketatanegaraan. Desentralisasi ketatanegaraan dibagi dua 

yaitu; desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi 

teritorial dikenal dua bentuk yaitu, "otonom" dan "medebewind" atau 

"zelfbestuur".'" 

Sedangkan yang dimaksud otonomi daerah atau secara singkat otonomi 

adalah pemerintahan oleh, dari dan untuk ralqat di bagian wilayah nasional 

suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal 

berada di l u x  Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan ha1 itu Ateng Safrudin 

menyatakan, otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian 

(zelfitandigheid) tetapi bukan kemerdekaan. 

Otonomi merupakan inti desentralisasi. Dalam teori, terdapat tiga sistem 

otonomi atau rumah tangga daerah, yaitu sistem otonomi formal, materiil dan 

nil atau nyata. Sistem otonomi merupakan tatanan yang berkaitan dengan 

cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.'05 Ketiga sistem 

otonomi tersebut mernpunyai bobot yang berbeda dalam ha1 pelaksanaan 

pnnsip permusyawaratan dalam pemerintahan daerah. 

lo3 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukunr Ofononti Daerah, Alumni, Bandung, 
1982, Cet.III, hlm.506. 

lo4 RD.H. Koesoemahatmadja, Penguntar ke Arah Sktem Penmintahan Daerah di 
Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1979, hlm. 14. 

lo5 -Ibid, hlm. 24-25. 



Para founding fathers negara kesatuan republik Indonesia sejak awal 

telah menentukan pilihan dan prinsip pemencaran kekuasaan (desentmlisasi) 

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pentingnya h g s i  pemerintah 

di daeral~ ini, terbuktinya dengan dicantumkannya dalam ketiga Undang- 

Undang Dasar yang pernah berlaku di 1ndonesia.lo6 Pemerintah Daerah bukan 

saja sekedar untuk mencapai sistem penyelenggaraan pemerintahan secara 

efektif dan efisien, tetapi erat sekali dengan usaha mewujudkan sistem 

pemerintahan yang demokratis. 

Konsekuensi dari Pasal 18 perubahan UUD 1945, pemerintah 

diwajibkan menjalankan prinsip pembagian kekuasaan atau kewenangan 

berdasarkan proses desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi sebagai 

subsistem negara kesatuan Republik Indonesia. 

Adanya desentralisasi dapat dilihat sebagai bagian perwujudan negara 

hukurn, sebab di dalam prinsip ini terkandung maksud pernbatasan kekuasaan 

terhadap Pemerintah Pusat. Adanya pembatasan itu merupakan salah satu ciri 

'06 Pasal 18 UUD 1945, Pasal 131-133 UUDS 1950, dan Pasal 47 Konstitusi RIS. 
Dalarn pemahaman Sadu Wasistiono otonomi bagi kesatuan masyarakat hukum yang sudah 
ada sebelurn negara Indonesia terbentuk merupakan suatu keharusan (condition sine quo 
non). Prinsip dasar tersebut kemudian dituangkan ke dalam konstitusi yang menjadi 
pedoman dasar dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bemegara dan 
berpemerintahan. Sejarah pernerintahan di Indonesia telah mengalami pasang naik clan 
pasang surut, sebagai gambaran sebuah dinamika Sampai saat ini setidaknya sudah ada 
enam UU yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, mulai dari UU No. 1 Tahun 1945, 
W No. 22 Tahun 1948, W No. 1 Tahun 1957, W No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 
1974 dan W No. 22 Tahun 1999. Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan 
Sistem Pemerintahan, Bandung: FOKUSMEDIA, 2003, hlm. 1.  Pemahaman yang sama 
diungkapkan oleh The Liang Gia, semenjak abad 19 muncul dua altematif dalam hal 
organjsasi kekuasaan, yakni apakah kekuasaan itu ditumpukkan atau disebar. Kalau 
altematif ini kita proyeksikan kepada tata pemerintahan, m a h  ia menjelma menjadi 
alternatif antara "pemusatan kekuasaan" atau "penyebaran kekuasaan" yang akhirnya 
menjadi Otonomi Daerah The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negma 
Republik Indonesia, S u m  Analisa Tentang Masalah-ntasalah Desentralisasi dan 
Penyelesaiannya. Jakarta, Gunung Agung, 1968, Jilid 111, hlm 450. 



negara hukum. Di antara ciri negara hukum klasik terdapat tiga hal yang 

berkaitan dengan pembatasan kekuasaan, yakni (1) adanya UUD sebagai 

peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga, (2) 

adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan 

kehakiman, (3) adanya pemencaran kekuasaan negdpemerintah. lo7 

Menurut Moh. Mahfud MD, suatu kekuasaan yang tidak dipencar 

bukanlah kekuasaan yang dapat diterima di negara demokrasi, melainkan 

merupakan model kekuasaan yang di negara-negara dengan sistem politik 

yang absolut atau ~toriter.'~* 

Menurut Bagir  ana an"^ desentralisasi adalah setiap bentuk atau 

tindakan memencarkan kekuasaan atau kewenangan dari suatu organisasi, 

jabatan, atau pejabat.l10 Dalam kaitannya dengan pemerintahan otonom, 

desentralisasi hanya mencakup pemencaran kekuasaan di bidang otonomi, 

penyerahan urusan pemerintah kepada daerah pada dasarnya menjadi 

kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Daerah yang 

menentukan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, 'maupun yang 

menyangkut segi pembiayaan. Demikian juga perangkat pelaksanaannya 

adalah perangkat daerah. 

lo' Moh. Mahfud MD, Politik Hukuni di Indunesia, Jakarta, Pustaka LP3ES, 1998, 
hlm.91. 

1 0 8 ~ o h . ~ a h f u d  MD. Pergulalan Politik d m  Hukuni di Indonesia, Garna Media, 
Yogyakarta, 1999, hlm 185-1 86. 

lo9 Bagir Manan, Menyongsong Fajar.. . Op. Cit, hlm. 10. 
110 Bandingkan dengan Pasal 1 sub e UU P e d n t a h a n  Daerah bahwa desentralisasi 

adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam 
kerangka negara kesatuan RI. 



Mekanisme penyerahan kewenangan kepada daerah dilakukan melalui 

dua cara, yaitu:l' ' 
1. Penyerahan penuh, artinya baik tentang asasnya (prinsip-prinsipnya) 

maupun tentang caranya menjalankan kewajibannya bekerjaan) yang 

diserahkan itu, diserahkan semuanya kepada daerah (hak otonomi). 

2. Penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai caranya 

menjalankan saja, sedang prinsip-prinsipnya (asas-asasnya) ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat sendiri. 

Dalam konsep otonomi daerah dikenal beberapa sistem untuk 

menetapkan bidang mana yang menjadi w a n  Pemerintah Pusat dan mana 

yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Sistem-sistem itu antara 

lain: ' l2 

1. Sistem Residu (Teori Sisa) 

Menurut sistem ini, secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya menjadi 

urusan rumah tangga Daerah. Sistem ini dianut oleh negara-negara di 

daratan Eropa seperti Prancis, Belgia, Belanda, dan sebagainya. 

2. Sistem Material 

Berdasarkan sistem ini, tugas Pemerintah Daerah ditetapkan satu persatu 

secara limitatif atau terinci. Di luar dan tugas yang telah ditentukan, 

11' Syaukani HR, Afan Gaffar dm M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalom Negara 
Kesnhratr, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm.68. 

112 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Rqublik Indonesia, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, him. 15. 



merupakan urusan Pemerintah Pusat. Sistem ini lebih banyak dianut oleh 

negara-negara Anglos Saxon, terutama Inggris dan Amerika Serikat. 

3. Sistem Formal 

Dalam sistem ini, urusan yang termasuk dalam urusan r m a h  tangga 

Daerah tidak secara apriori ditetapkan dalam atau dengan undang-undang. 

Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap 

penting bagi Daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur 

dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih 

tinggi tingkatannya. 

4. Sistem Otonomi Riil 

Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada 

Daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau rid, sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan yang riil dari Daerah maupun Pemerintah 

Pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. 

Kelompok - Kerja Aspek Administrasi Dari Desentralisasi Bagi 

Pembangunan Nasional (Working Group on Administrative Aspets of 

Desentralization for National Development) PBB, Emil J. Sady dan Henry 

Maddick mengemukakan cam penyerahan wewenang yang lazim dianut di 

beberapa negara ada tiga macam. Cara pertama, cara penyerahan wewenang 

yang disebut dengan open-end arrangement atau cara penyerahan dengan 

rumusan umum, karena dengan cam ini daerah otonom berwenang melakukan 

kegiatan apa saja sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan 

atau tidak termasuk dalam yurisdiksi daerah otonom atasan atau Pemerintah 

Pusat. Cara penyerahan wewenang tersebut, daerah otonom yang 



bersangkutan rnerniliki apa yang disebut oleh Meddick universal powers atau 

apa yang disebut oleh Paulo Reis Vieira inherent ~orn~etence."~ 

Cara kedua adalah penyerahan wewenang tertentu oleh menteri yang 

membidangi wewenang yang bersangkutan atas dasar rincian wewenang, 

standar dan tatacara yang ditentukan dalam suatu undang-undang. Dengan 

dernikian, dalam ha1 ini terlebih dahulu terdapat suatu undang-undang yang 

merinci fungsi-fungsi yang akan diserahkan kepada daerah otonom. Atas dasar 

undang-undang ini Menteri yang bersangkutan menyerahkan fungsi yang 

menjadi bidang tugasnya kepada daerah otonom. '14 

Cara ketiga adalah penyerahan wewenang kepada daerah otonom 

tertentu dengm undang-undang. Dengan undang-undang tersebut dilakukan 

penyerahan wewenang secara nil kepada suatu daerah otonom tertentu atau 

melalui pelimpahan wewenang kepada Menteri yang bersangkutan terlebih 

dahulu untuk selanjutnya diserahkan kepada ~ a e r a h . " ~  

Apabila melihat pada cara penyerahan wewenang, maka UU No. 22 

Tahun 1999 menggunakan cara penyerahan wewenang yang ketiga, di mana 

penyerahan wewenang kepada daerah otonom tertentu dengan undang- 

undang. Dengan undang-undang dilakukan penyerahan wewenang secara nil 

kepada suatu daerah otonom tertentu. Meskipun dernikian UU No. 22 Tahun 

1999 ini dalam ha1 penyerahan wewenang dapat juga dengan cara melakukan 

kegiatan apa saja sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan 

Bhenyarnin Hoessein, Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi 
Daerah Tingkat I1 : Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu 
Administrasi Negara, Disertasi, Pasca Sarjana UI, 1993, hlm. 26. 

'I4 Ibid - - 

115 Ibid 



atau tidak termasuk dalam yurisdiksi daerah otonom atasan atau Pemerintah 

Pusat. 

Setelah mengetahui berbagai teori tentang penetapan kewenangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat diketahui bahwa dalam konteks UU 

No.22 Tahun 1999 model penetapan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah menggunakan sistem formil. 

Di lain pihak, dengan adanya pola hubungan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah yang didasarkan pada UUD 1945 akan te~jelma empat asas pokok 

sebagai patokan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu: 

pertama, bentuk hubungan antara Pusat dan Daerah, tidak boleh mengurangi 

hak-hak rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atau dasar 

permusyawaratan dalam sistem tingkat Pemerintah Daerah, kedua, bentuk 

hubungan antara Pusat dan Daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) 

daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan- 

urusan yang dianggap penting bagi daerah, ketiga, bentuk hubungan antara 

Pusat dan Daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang 

lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah, hzempat, bentuk 

hubungan antara Pusat dan Daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan 

dan kesejahteraan sosial di daerah. 116 

Untuk menjalankan pola hubungan Pusat dan Daerah yang efektif 

diperlukan adanya penerapan asas-asas pemerintahan daerah. Asas-asas 

' I 6  Bagir Manan, Hubungan Antara . . . Op. Cit, b. 170. 



pemerintahan daerah yang dikenal dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 terdiri 

dari dua asas. Asas tersebut terdiri dari asas otonomi dan asas tugas 

pembantuan (medebewind zelfbestuur). ' I7 

Asas otonomi adalah bebas bertindak, dan bukan diperintah dari atas, 

melainkan semata-mata atas kehendak dan inisiatif sendiri, guna kepentingan 

rumah tangga daerah itu sendiri. Sedangkan asas pembantuan (medebewind 

zelfbestuur) adalah penyelenggaraan kepentingan atau urusan tersebut 

sebenarnya oleh Pemerintah Pusat tetapi daerah otonomi diik~tsertakan."~ 

Pada akhirnya kesemuan uraian tentang konsep desentralisasi dan 

otonomi dalarn konteks penelitian ini adalah adanya penyerahan kewenangan 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga diharapkan 

pemerintah daerah mampu menyelenggarakan pemerintahannya secara 

mandiri. 

5. Konsep Kewenangan 

Pernilihan operasionalisasi negara dalam bentuk welfare s t ~ t e  (negara 

kesejahteraan, negara hukum yang dinamis) dengan freies ennessen-nya 

menurut E.Utrecht mengundang konsekuensi sendiri dalam bidang 

perundang-undangan yakni diberikan kewenangan bagi pemerintahan untuk 

membuat peraturan perundang-undangan baik atas inisiatif sendiri maupun 

'I7 Dilihat pad'a UU No.22 Tahun 1999 asas peme~tahan  daerah yang dianut pada 
tiga, yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan. Hal ini mempunyai 
persamaan dengan apa yang dituangkan dalam UU No.5 Tahun 1974. Tejadinya turnpang 
tindih asas peme~tahan  daerah sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit oleh Pasal 18 
ayat (2) UUD 1945 dengan UU No.22 Tahun 1999 merupakan suatu akibat dari tidak adanya 
penerapan teori perundang-undangan dalarn pembentukan sebuah undang-undang. 

'I8 Jimmi Mohamad Ibrahim, Prospek Otonomi Daerah, Dahara Prize, Semarang, 
1991, hlm.61. 



atas delegasi yang diterimanya dari UUD serta menafsirkan isi peraturan yang 

bersifat enunsiatif (enmeratif). ' lg 

Kewenangan (authoriq gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik 

terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu 

bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan 

legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan kewenangan 

(competence, bevoegdheid) hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau 

bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari 

kewenangan-kewenangan (rechsbe~oe~dheden).~~~ 

Sifat kewenangan pemerintahan antara lain expressimplied jelas maksud 

dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan 

hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sedangkan isinya dapat bersifat 

u m m  (abstrak) misalnya membuat suatu peraturan clan dapat pula bersifat 

konkrit dalam bentuk suatu keputusan atau suatu rencana.121 

Sedangkan konsepsionk kewenangan dalam sistem administrasi negara 

dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yakni: 122 

1. Kewenangan atas inisiatif sendiri 

Kewenangan atas inisiatif sendiri berarti bahwa pemerintah (Presiden) 

tanpa hams dengan persetujuan DPR diberi kewenangan untuk membuat 

peraturan perundangan yang derajatnya setingkat dengan undang-undang 

bila keadaannya terpaksa. Dalam keadaan biasa (tidak terpaksa) 

119 S.F. Marbun & Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum AMnistrasi Negara, 
Yogyakarta: Liberty, 1987, hlm. 53. 

120 S.F. Marbun, Op.Cif, hlm. 154. 
Zbid. 
S.F. Marbun & Moh. Mahfud MD, OpCit, Mm. 55-56. 



kewenangan membuat undang-undang (kekuasaan legislatif) dilakukan 

oleh DPR bersama dengan Presiden. 

2. Kewenangan atas delegasi 

Kewenangan atas delegasi berarti kewenangan untuk membuat peraturan 

perundang-undangan yang derajatnya di bawah undang-undang yang berisi 

masalah untuk mengatur ketentuan satu undang-undang peraturan 

perundang-undangan yang dibuat karena delegasi ini pada dasarnya 

memang dapat dibuat oleh Presiden sendin. 

3. Droitfinction 

Droit finction adalah menafsirkan bagian isi peraturan perundang- 

undangan yang masih bersifat enunsiatif atau enumeratif. 

Dalam Administrasi Negara, pembagian horisontal menimbulkan 

kesatuan-kesatuan administrasi yang berdasarkan keahlian, seperti 

Departemen-departemen dan pembagian vertihl menimbulkan kesatuan- 

kesatuan administrasi yang berdasarkan territ0ria1.l~~ 

Sendi kedaerahan berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan pada 

instansi-instansi di Daerah-daerah, yang berada jauh dari Pemerintah hsat .  

Hal ini dapat merupakan: '24 

1. Dekonsentrasi 

Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah h s a t  kepada pejabat-pejabat 

bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan 

Amrah Muslimin, Beberapa Asas d m  Pengertian Pokok Tentang Administrasi 
d m  Hukum Administrosi, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 45. 

Iz4 Ibid 



pemerintahan atas nama Pemerintah Pusat, seperti Gubernur, Walikota, 

Camat. 

2. Desentralisasi 

Pada umumnya ini berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh 

Pemerintah Pusat pada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di 

daerah-daerah. 

Untuk mendekati alur penyerahan kewenangan, dapat menggunakan 

ajaran tentang atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan yang diperoleh 

secara atribusi bersifat asli yang berasal dari pembentukan Undang-undang 

orisinil. Pemberi dan penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru 

atau memperluas wewenang yang sudah ada. Tanggung jawab intern dan 

ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada 

penerima wewenang. '25 

Pada konsep delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya 

penyerahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya, 

atau dari badan administrasi negara yang satu kepada badan admmistrasi 

negara lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan benhk 

peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenak disebut 

"delegans", sedangkan penerima wewenang disebut "delegataris". Setelah 

delegans menyerahkan wewenangnya kepada delegataris, maka tanggung 

jawab intern dan 'ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada 

delegataris. Mutastis Mutandis berlaku sama dari delegataris kepada sub 

H.D. Van Wijk - Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van Administrab~ Recht, 
Uitgeverij, B.V. S-Gravenhage, 1984, hlm 52. 



delegataris.'26 Sesuai dengan pendapat H.D. Lasswell dan A. Kaplan, 

wewenang adalah kekuasaan (formal power).'27 

Berkaitan dengan hal itu Soewoto menyatakan, dengan 

didelegasikannya suatu wewenang, maka tanggungjawab sepenuhnya beralih 

kepada subyek hukum yang lain. Dalam praktik -pendelegasian wewenang 

dilakukan te~hadap sebagian wewenang (partiele deelgatie). dan dapat 

dilakukan terhadap keseluruhan wewenang. Kedua bentuk ini hams 

dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang syah dan 

berlaku.12* 

Sebaliknya pada konsep mandat, mandataris hanya bertindak untuk dan 

atas nama mandans, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mendataris 

tetap berada pada mandans. Dengan kata lain mandataris pada halakatnya 

bukan orang lain dari m a n d a n ~ . ' ~ ~  

Alur kewenangan yang bersifat atribusian, delegasian maupun mandat 

dari Presiden kepada Menteri yang KetuaKepala Lembaga Pemerintah Non 

Departemen dan atau kepada Kepala Daerah Tingkat I dan 11, hendaknya tetap 

taat asas. Demikian pula dari Menteri yang memimpin Departemen atau 

MenteriKetuaKepala Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada jajaran- 

jajarannya baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat dikurangi 

sejauh munglun terjadinya kesimpangsiuran kebijaksanaan yang dituangkan 

lZ6 Ibid. 
Iz7 Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, Polver and Sociefy: A Framework fa 

Polirical Inquri, fourth printing, Yale University Press, New Haven, 1961, hlm 133. 
lZ8 Suwoto, Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Disertasi, 

Fakultas Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Surabaya, 1990, hlm. 81. 
Bid. 



dalam berbagai keputusan atau instruksi yang bersifat mengatur maupun 

penetapan. Adanya konstruksi Surat Keputusan Bersama Menteri untuk 

urusan-urusan tertentu yang saling berkaitan antar Departemen dan atau 

dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen memang cukup efektif untuk 

dilaksanakan. Akan tetapi membanjirnya surat keputusan bersama juga 

mencerminkan kurang pastinya tertib aturan hukum penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu 

diperlukan pengkajian yang mendalam tentang konsistensi, pengaturan, 

penyerahan kewenangan secara akademis. 

Kewenangan berdasarkan tzori-teori di atas dan diorentasikan pada 

rencana penelitian dapat dipahami sebagai bentuk wewenang yang didasarkan 

pada peraturan perundang-undangan melalui atribusi atau wewenang atas 

dasar adanya delegasi. 

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Sjachran Basah dikemukakan 

arti kata izin b i ~ a m a n a : ~ ~ ~  

Pembuatan peraturan tidak umurn melarang suatu perbuatan tertentu, tetapi 
masih juga memperkenarkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan 
untuk masing-masing ha1 inkonknto, maka Keputusan Tata Usaha Negara 
(KTUN) yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin 
(vergunkg). 

Menurut N.M splet dan J.B.J.M ten Berge izin diartikan sebagai suatu 

persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan p e m e ~ t a h ,  

- 
13' Utrecht, Pengantar Hukum Adminstrmi Negora Indottesia, Jakarta: Balai Buku 

Ichtiar, 1960, hlm 134. 



untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 

perundangan.'3' 

Dari pengertian yang diberikan oleh N.M Splet dan J.B.J.M ten Berge, maka 

unsur-unsur dari izin harus mencakup pada hal-hal sebagai benkut: 

1. Persetujuan dari penguasa 

2. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. 

3. Untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan yang sifatnya melarang dalam 

perundangan. 

Menurut Prayudi Atrnosudirdjo izin merupakan salah satu bentuk penetapan 

(beschikking). Menumtnya lagi, izin dibedakan menjadi dua jenis penetapan, 

yakni; penetapan negatif (penolakan) dan penetapan positif (permintaan 

dikabulkan). Penetapan negatif hanya berlaku satu kali, sehinga seketika 

perrnintaannya boleh diulang kembali. Penetapan positif merupakan 

penetapankeputusan yang melahirkan keadaan hukum baru, misal keputusan yang 

berupa pembubaran suatu badan h ~ k u m . ' ~ ~  

Untuk penetapan positif dapat dibagi dalam 5 golongan yaitu:133 

1. Menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya. 

2. Menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja. 

3. Membentuk atau membubarkan suatu badan hukum. 

4. Memberikan beban (kewajiban). 

5. Memberi keuntungan. 

131 N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, Pengmtar Hukum P&nan, Surabaya: Yuridika, 
1993, hlrn.2. 

132 Departemen Kehutanan RI dan Magister Hukurn UGM, 'Yerifikasi Perundang- 
undangan tentang Perizinan di Bidang Kehutanan," Laporan Hasil Penelitim, Oktober 2004, hlm. 
8. 

Ibid. 



Dalam kaitan ini, izin merupakan bagian dari penetapan yang isinya 

memberikan keuntungan. Lebih lanjut Prayudi menegaskan izin (verguning) 

adalah dispensasi dari suatu larangan, karena kin beranjak dari ketentuan yang 

pada dasarnya melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya 

disyaratkan prosedur tertentu yang hams dilalui. Artinya larangan itu tidak 

dimaksudkan bersifat mutlak, namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan 

masyarakat diperlukan adanya kin. Dengan memberikan izin berarti pejabat TUN 

memperkenankan orang yang memohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan 

tertentu yang sebenamya dilarang. Dengan dibolehkannya suatu tindakan, berarti 

demi kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan. Tujuan pengawasan 

ini adalah untuk menghmdari te rjadinva kerusakan atau gangguan terhadap objek 

yang diberikan izin. Dengan demikian dalam pernberian izin hams ada kejelasan 

cara-cara melakukan t i ~ ~ d a k a n . ' ~ ~ ~ o n s e ~  perizinan yang dapat ditarik dari uraian 

ini adalah adanya suatu penetapan dari pejabat TUN dengan maksud untuk 

memberikan keuntungan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum n ~ r m a t i f l ~ ~ ,  

yalcni penelitian yang bertolak dari postulat-postulat normatif yang disebut 

dengan norma hukurn positif dan doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini yang 

134 Zbid. 
13' Harjono menyebutnya penelitian hukum ini adalah penelitian hukum murni, 

sedangkan Muzakkir menyatakannya sebagai penelitiah hukum doktrinal. Lihat, Muzakkir, 
Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum pada Program Pasca Magister Hukurn UII, 2000. 
Lihat juga Barnbang Sunggono, Metodelogi ~enelin'an Hukum, Jakarta ~ajawal i  Press, 
1998, hlm. 95. 



akan dilakukan adalah meneliti postulat-postulat hukum normatif dalam 

kaitannya dengan penyerahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. 

Pada bagian akhir latar belakang, telah diutarakan tujuan penelitian dan 

pengkajian yaitu menemukan dan mengembangkan konsepsi hukum mengenai 

penyerahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengkajian 

suatu konsepsi hukum adalah bidang kajian ilmu hukum. Berdasarkan 

pemikiran tersebut, maka ruang lingkup penelitian dan pengkajian yang akan 

dilakukan adalah dalam bidang Ilrnu Hukum, khususnya Ilmu Hukum 

Tatanegara. 

Selain itu, untuk memperkaya kajian ini diadakan juga ~endalaman 

dengan pendekatan politik (political approach) dan filosofis (philosophy 

approach). Pendalaman dengan pendekatan-pendekatan tersebut dianggap 

penting mengiogat kajian hukum (Tata Negara) bergerak antara filsafat pada 

satu ujung dan teori politik pada ujung 1ain11~a.l~~ 

Hal itu dinyatakan oleh Friedmann bahwa, setiap pengkajian hukurn 

tidak mungkm terlepas atau dipisahkan dari teori hukum, teori hukum itu 

sendiri sangat erat kaitannya dengan filsafat dan ilmu politik atau teori politik: 

"All systematic thikrng about legal theory is linked at one and with philosophy 

9 ,  137 and, at the other end, with political theory. Leblh lanjut Friedmann 

menyatakan But all legal theory must contain elements of philosophy man's 

rejlections on his position in the universe and its colours and speciJic content 

'36 ~bdurrachman, ZImu Hukum, Teori Hukuni dan ZImu ???rundang-Undangan, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 45. 

137 W .  Friedrnann, Legal Theory, Steven & Sons, London, 1960, hlm.3. 
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from political theory-the ideas entertained on the best form of ~ 0 c i e t y . l ~ ~  

(Namun, semua teori hams mengandung unsur-unsur refleksi filsafat manusia 

tentang kedudukan (posisinya) di alam semesta dan corak beserta isi tertentu 

dari teori politik gagasan-gagasan yang terdapat pada bentuk terbaik dalam 

masyarakat). 

Oleh karena adanya penggantian atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dengan W No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka dalam penelitian ini ketentuan tentang Pemerintahan Daerah 

yang akan dijadikan objek penelitian adalah W No. 22 Tahun 1999 dengan 

pendekatan yuridis historis dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Namun demikian, penelitian ini tidak saja mengkaji aspek-aspek hukutn 

positihya, akan tetapi sampai sejauhrnana huktun positif tertulis yang ada itu 

sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua 

jalur, yaitu : 

1.  Vertikal, melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dalam ha1 penyerahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila 

dilihat dari sudut vertikal atau hirarkis perundang-undangan. Dalam 

penelitian ini akan didekati dari UU No. 10 Tahun 2004 yang menetapkan 

tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

Ibid 



a. Undang-Undang Dasar 1945; 

b. Undang-UndangiPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu); 

c. Peraturan Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan Daerah. 

2. Horisontal, apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan 

yang berkedudukannya sederajat dengan yang mengatur masalah 

penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

2. Tehik  Pengunnpulan Data dan Analisis Data 

Untuk menganalisis hubungan vertikal dan horisontal di antara peraturan 

perundang-undangan akan difokuskan pada bidang kehutanan, khususnya 

pada izin pemanfaatan hasil hutan di Wilayah Riau. Hal ini dimaksudkan 

untuk membatasi penelitian yang dilaksanakan 

Bahan hukum yang akan dipergunakan meliputi tiga bahan hukum, 

yakni: 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan 

dalam bidang pemerintahan daerah, baik pada tingkat UUD 1945 hingga 

peraturan yang paling rendah, semisal; Peraturan Daeerah. Hal penting 

lainnya dalam bahan hukum primer ini juga meliputi peraturan perundang- 

undangan yang sederajat lainnya. 



2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil 

penelitian kelompok, lembaga dan perseorangan dari para pakar, serta 

dokumen-dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan obyek penelitian. 

3. Bahan hukum tertier 

Bahan hukum tertier meliputi kamus hukum, kamus pemerintahan dan 

kamus lainnya yang relevan atau yang memberikan kejelasan terhadap 

bahan-bahan hukurn primer dan sekunder. 

Untuk keperluan analisis terhadap penelitian ini, maka tahapan-tahapan 

penelitian akan dilakukan melalui tiga tahap, yakni:139 

1. Tahap pertarna dilakukan dengan inventarisasi hukurn positif yang pernah 

dan masih berlaku, dimulai dari bahan hukum berupa: Konstitusi sampai 

Peraturan Daerah yang berhubungan dengan penyerahan kewenangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Bahan hukum lainnya berupa doktrin- 

doktrin para ahli hukum tata negara yang berkaitan dengan penyerahan 

kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam tahapan ini dilakukan 

analisis substansinya lmtuk dapat mengklasifikasi hukurn positif tersebut 

secara logis sistematis, yaitu dengan: 

a. Penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma hukum 

positif 

b. Seleksi terhadap norma-norma yang diidentifikasi sebagai norma 

hukurn positif 

'39 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Arm Tanah di Indonesia, Surabaya: 
Arkola, 2002, hlm.50-52. 



c. Pengorganisasian terhadap norma-norma hasil identifikasi ke dalam 

sistern yang komprehensif. 

2. Tahap kedua, yaitu dengan mengidentifiasi hukum positif dalam ha1 

penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Langkah ini adalah 

untuk mendeslaipsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. 

3. Tahap ketiga adalah dengan melakukan analisis terhadap peraturan- 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyerahan 

kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang meliputi konsep 

hukum, norma hukum, sistem hukurn, konsep hukurn teknis, lembaga 

hukum, figur hukum, fungsi hukum dan sumber hukum, dengan 

pendekatan yuridis analitis, yuridis komparatif dan yuridis historis. 

Untuk memperkuat penelitian dan analisis terhadap bahan hukum ini, 

maka dilakukan pula wawancara (interv~ew) dengan beberapa nara sumber 

yang mempunyai kompetensi dalam bidang yang diteliti. Nara sumber yang 

diwawancarai, di antaranya; 1). Bapak Asral, S.H. sebagai Kepala Dinas 

Kehutanan Propinsi Riau yang diwawancarai tanggal 20 Agustus 2005, 2). 

Bapak Wan Marwan sebagai Kepala Subdinas Kehutanan Kabupaten Siak 

yang diwawancarai tanggal 18 September 2005 dan 3). Bapak H. Samsul 

Anwar sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelelawan yang 

diwawancarai tanggal 17 September 2005. 



3. Kerangka Konsep 

"Konsistensi Pengaturan Penyerahan Kewenangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (Studi atas 

Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Kehutanan di Propinsi Riau)." Dari muatan 

judul disertasi tersebut terdapat kata "konsistensi" yang menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mengandung arti "ketetapan" dan "kemantapan". 

Konsistensi sendiri merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Inggris yang 

dikenal dengan kata "consistency" yang mengandung arti "kemantapan" dan 

"konsekuensi". Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istdah "consistent" 

yang berarti "mantap" atau "tetap". Selanjutnya, lingkup "pengaturan" dalam 

penelitian difokuskan pada aspek aturan-aturan normatif atas penyerahan 

kewenangan pada bidang kehutanan, terutama dalam ha1 perizinan 

pemanfaatan hasil hutan, baik dilihat aturan yang sifatnya sektoral maupun 

aturan yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan di bidang 

pemerintahan daerah. Sementara itu, lingkup penelitian ini juga akan 

menitikberatkan pada pengaturan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 

dan kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, sedangkan UU No. 32 

Tahun 2004 sifatnya hanya menjelaskan bahwa undang-undang ini telah 

berlaku, namun keberadaannya belum dapat diukur mengingat produk-produk 

hukumnya (baca: peraturan pelaksanaannya) hingga kini belum ada. Adapun 

dalam konteks perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah akan 

difokuskan di Provinsi Riau. Pada akhirnya, muaranya akan mengukur pada 

ada atau tidak adanya konsistensi aturan, baik secara vertikal maupun 



horizontal dari aturan-aturan yang mengatur penyerahan kewenangan dalam 

ha1 perizinan pemanfaatan hasil hutan. Perlu dikemukakan bahwa pemilihan 

lokasi penelitian di Provinsi Riau dikarenakan beberapa alasan: Pertama, 

Daerah Riau merupakan salah satu daerah yang merniliki sumber daya 

kehutanan yang sangat luas, yakni 9.701.047,SO hektar; Kedua, mempunyai 

rona sumber daya hutan yang kompleks di Sumatera; Ketiga, menurut 

informasi awal yang diperoleh dari pelaksanaan field visits wilayah tersebut 

mampu mewakili perilaku sistem pengelolaan sumber daya hutan dam; dan 

Keempat, Daerah Riau merupakan salah satu wilayah yang dari segi hukum 

kehutanan masih terasa minim pengaturannya. 



BAB I1 

KONSEPSI NEGARA HLTKUM DAN ASPEK-ASPEK 
KONSEPSIONAL LAINNYA DALAM KERANGKA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

A. KONSEPSI NEGARA HUKUM 

Arti kata konsep dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yang diartikan ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit, 

sedangkan konsepsi d i d a n  sebagai pengertian, pendapat (paham).' Dari 

penjelasan ini, maka apabila judul ini menjelaskan konsepsi negara hukum, 

ha1 itu mengadung arti pengertian atau pendapat atau paham tentang negara 

hukum. Oleh karena konsepsi negara hukum diartikan demikian dalam uraian 

ini akan dikemukakan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan negara 

hukum. 

1. Pengertian Negara Hukum 

Sebelurn perubahan ketiga, dalam Batang Tubuh UUD 1945 tidak 

terdapat istilah "negara hukum", namun dalam Penjelasan UUD 1945 terdapat 

istilah "negara berdasarkan atas hukurn (Rechtsstaat)". Setelah perubahan 

ketiga UUD 1945, yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dalam 

Pasal 1 ayat (3), secara tegas disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah 

negara hukum7. 

Departemen Pendidikan dan Kebudsyaan RI, K a m s  Besar Boiraw Zndones~ Balai 
Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 588. 



Dalam kepustakaan Indonesia sudah sangat populer penggunaan istilah 

"negara hukum", yang merupakan terjemahan dari istilah "re~htsstaar".~ 

Penggunaan istrlah rechtsstaat juga terdapat dalam Penjelasan UUD 1945. 

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan 

rechtsstaat atau government of law, jelasnya mengatakan bahwa : "Republik 

Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) . . . , 

bukanlah negara polisi atau negara militer, . . . bukanlah pula negara 

kekuasaan (machtsstaat) . . ."3 0 Notohamidjojo menggunakan istilah "negara 

hukurn atau rechtsstaat ".4 Sunaryati Hartono, menggunakan istilah negara 

hukum sama dengan the rule of law, yang mengatakan : ". . . agar supaya 

tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh ralqat . . . 

penegakan the rule of law itu hams dalam arti mate~iil."~ 

Dalam ha1 ini yang sama Sudargo Gautama, mengatakan bahwa : " . . . 

dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap 

perorangan . . . istilah ini oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai the rule of 

A. Hamid S. Attamimi yang mengutip pendapat Burkens dkk, 

menjelaskan,". . .arti rechtstaat yang berasal dari bahasa Jerman dan dalam 

bahasa Inggris diterjemahkan dengan a state based on law atau a state 

governed by law. Secara sederhana dapat dimaknakan "...negara yang 

2 0. Notohamidjojo, Makna Negora Kukunr, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, 
hlm.27; Lihat juga Azhari, Negma . . . Op. Cit, hlm. 30, 

Muhammad Yamin, Proklamasi dun Konstilusi Republik Indonesiq Jakarta, Ghalia 
Indonesia, 1982, h 7 2 .  

0. Notohamidjojo, Op.Cit hlm. 34. 
Sunaryati Hartono, Apakah the Rule @Law, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 35. 
S u d a p  Gautama, Pengertian TentungNegora klukunr, Alumni, Bandung, 1983, hlm.3. 



menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan 

kekuasaaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan 

h u k ~ m . ~  

Istilah negara hukum dalam Kamus Hukum berasal dari bahasa Belanda 

yakni ~echtstaat.' Dalam kenyataamya, penggunaan istilah ini tidaklah selalu 

sama. Di beberapa negara seperti di Jerman dan Belanda disebut Rechtstaat 

dan di Perancis dikenal dengan eta? de droit. Di Negara Inggris disebut rule of 

law, akan teta?i secara substantif ide dasar yang dibawa pada dasarnya sama. 

Dalam terminologi Inggris dkenal dengan ungkapan the state according 

to law atau according to the rule of law.9 Istilah-istilah eta? de droit atau 

rechtsstaat yang digunakan dalam paham Eropa Kontinental adalah istilah- 

istilah yang tidak terdapat padanan kata yang tepat dalam sistem hukum 

Inggris, meskipun ungkapan legal state atau state according to law atau the 

rule of law mencoba mengungkapkan suatu ide yang pada dasarnya sama. 

Meskipun pemikiran tentang negara hukum sudah lama yang diawali oleh 

tulisan Plato tentang "nomoi" dan ddanjutkan oleh Aristoteles yang 

menyatakan bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang 

mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dm berpendudukan sedikit, 

tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah yang luas 

' A. Hamid S. Attamimi,"Teori Perundang;undangan Indonesia," Pidato diucapkan pada 
lipacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di 
Jakarta pads Tanggal 35 April 1992, hlm 8. 

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia 
In@, Aneka, Semarang1977, hlm.619. 

Allan R Brewer - Cirias, Judicial Review in Compardve Law, Cambridge Univesity 
Press, 1989, hlm.7. 
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dan berpenduduk banyak. Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan 

dengan musyawarah, di mana seluruh warganya ikut serta dalam urusan 

penyelenggaraan negara.' ' 
Pengertian negara hukum sejak abad ke-19 ini telah mengalami 

perubahan-perubahan. Dalarn anggapan para sarjana dan filsuf-filsuf Jerman 

dari abad ke-19, negara hukum itu lebih-lebih &pandang semata-mata sebagai 

pelajaran tentang kedaulatan dari parlemen. Dengan lain perkatam, negara 

hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang- 

undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi 

suara rakyat. Mereka ini hanya mengutamakan bentuk (vonn) daripada 

hukum, tetapi mengabaikan sifat lain dari pada hukum yang lebih penting, 

yakni bahwa hukum itu selamanya ialah suatu "kehamsan7' (suatu "behoren"). 

Tidak cukup untuk hanya melihat kepada bentuknya atau kepada lahirnya saja. 

Juga batinnya hams diselami. Tidak cukup untuk menetapkan bahwa sesuatu 

ini merupakan hukum, bila saja berasal dari Dewan Perwakilan Rak.yat.'2 

Pandangan negara hukum yang dikonsepsikan pada abad ke-19 ini 

disebut sebagai konsep negara hukum kuno. Seomg iilosof yang sangat 

terkenal dalam mengungkap konsep negara hukum kuno ini adalah Imannuel 

Kant, ia seorang filosof yang berasal dari Jerman. Dalam pandangaunya, 

konsep n e g m  hukurn kuno ini disebut negara penjaga malam 

(nachtwakersstaat). 

" Moh. Kusnardi d m  Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia Pusat Studi 
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV Sinar Bakti, Cet Ke.7,1987, hlm. 152. 

l2 Sudargo Gautama, Pengertian tetang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983, hlm.9. 



Seiring dengan ditinggalkannya faham ekonomi liberal (laissez faire, 

laissez aller), maka konsep negara hukum pun mulai mengalami pergeseran. 

Pergeseran itu tidak lagi mendudukan negara sebagai penjaga malam, namun 

negara diharuskan mempunyai peran yang lebih besar. Pada saat inilah lahir 

konsep negara hukum modem. Konsepsi negara hukum modem mendudukan 

negara di mana ia harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. 

Kemakmuran dan keamanan sosial, bukan hanya keamanan senjata, yang 

harus dikejar kemakmuran seluruh lapisan masyarakat yang harus dicapai.13 

Dengan adanya pegeseran konsep negara hukum ini telah memunculkan 

dua bentuk konsep negara hukum, yakni; negara hukum formil dan negara 

hukurn materiil. Dalam uraiannya Moh. Mahfud MD memberikan batasan 

dari arti negara h u b  formil, yakni pemerintah hanya menjadi wasit atau 

pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat 

di parlemen. Di sini peran negara lebih kecil dari pada peranan rakyat karena 

pemerintah hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-keinginan 

rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisme) untuk menjadi 

keputusan parlemen, sedangkan negara hukum materiil menyatakan bahwa 

pemerintah tidak boleh pasif atau berlaku sebagai penjaga malam melainkan 

13 J i h  sebelumnya orang mengidealkvl konsep negara penjaga malm (nachwachtersstaat) 

dengan fmgsinya terbatas, maka pada abad ke-20 orang mengidealkan konsep negara 
kesejahteraan (welfare state) yang memikul tanggmg jawab sosial-ekonomi yang jauh lebih besar 
dan lebih luas dibandingkan derigan nachwachtersstaat. Jlka sebelumnya, orang mengagungkan 
doktrin the best government is least government, maka dalam konsep weyare the state, orang 
mendambakan peran dan pelaksanaan tanggung negara yang lebih besar untuk mensejahterakan 
rakyat banyak. Jirnly Asshiddiqie, Pergumu ion...@, C&, hlm. 1 17. 



hams aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan 

masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.14 

Dalam implementasinya, konsep negara hukum ini mengalami perbedaan 

dari segi peristilahan. Bagi negara-negara yang menganut sistem hukum civil 

law, seperti Belanda, Jerman memberikan peristilahan negara h u b  adalah 

Rechtsstaat, sementara itu, bagi negara-negara yang menganut sistem anglo 

saxon menyebutnya dengan istilah rule of law. Menurut Philipus M Hadjon 

perbedaan penyebutan negara hukum menurut istilah Belanda dan beberapa 

negara Eropa lainnya dengan Inggris, hal ini disebabkan adanya perbedaan 

latar belakang sistem hukum yang diberlakukan. Istilah rechtsstaat lahir 

sebagai reaksi menentang absolutisme, karena itu sifatnya revolusioner dan 

bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law atau "Modem 

Roman Law ". Jelas berbedr. dengan istilah dalam paham the rule of law, yang 

perkembangannya terjadi secara evolusioner, dan bertumpu pada paham atau 

sistem hukurn common law.15 Namun demikian, dalam perkembangannya 

perbedaan latar belakang itu tidak perlu dipertentangkan lagi, oleh karena 

menuju sasaran yang sama, yaitu bertujuan untuk melakukan pembatasan 

kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. 

Dengan demikian, jelas bahwa selain istilah rechtsstaat juga dikenal 

istilah the rule of law, dalam terrninologi Indonesia ditqemahkan dengan 

"negara hukum". Demikian juga, Crince Le Roy menggunakan istilah negara 

l4 Moh. MahfUd MD, Denwkrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Yogyakartq 1993, 
hlm. 26 dan 29. 

l5 Karakteristik civil law adalah administratif sedanglian karakteristik common law adalah 
judicial Lihat Roscoe Pound, The Development of Constitutional Guarantees of Liberty, Yale 
University Press, New Haven - London, 1957, hlm. 7. 



hukum sama dengan the rule of law.16 Mauro Capelletti juga berpandangan 

bahwa istilah rechtsstaat sama dengan the rule of law, dalam kata-katanya 

sebagai berikut: ". . . it has since come to be consideret by many as essential 

to the rule of law (rechtsstaar) anywhere. "' (". . . dianggap penting untuk 

aturan hukum dimanapun). 

Dalam hal ini Bagir Manan mengatakan bahwa tidak terdapat satu 

keberatan pokok (prinsipil), kalau seandainya UUD 1945 memang memuat 

prinsip-prinsip Negara Hukurn, untuk dihubungkan baik dengan konsep 

"rechsstaat " maupun konsep "the rule of law".'8 

2. Sejarah Perkembangan Negara Hukum 

Konsep negara hukum merupakan konsep yang telah mengalami 

dinamika cukup lama dalam perdebatan antara negara clan kekuasaannya. 

Bahkan dapat dikatakan konsep negara hukum dari segi usia telah sangat tua 

apabila dibandingkan dengan usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan. 

Pelopor konsep negara hukum itu sendiri dipopulerkan oleh Plato 

seorang filosof yang lahir di Athena pada tahun 429 SM dan meninggal pada 

tahun 347 SM. Buah karyanya yang menggambarkan akan cita negara hukum 

terdapat dalam tiga karya besamya, yakni: Politeia (the Republica); Politicos 

(the Statemen); dan Nomoi (the Lav). 

l6 R Crince Le Roy, De Ker& Mmht, Alih Bahasa Departemen Hukum Tata Negara 
Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1976, hlm. 17; dalam kalimat: "Dalam Suatu Negara Hukurn - 
Suatu Negara Yang Dikuasai Oleh Asas "rule of Imu" - bahwa negara . . ." 

l7 Mauro Capelletti, Judicial Review in the Contempomry World, New York, The Balbs- 
Merril Company, Inc., 1971, hlm. 42. 

Dalarn Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat. . . Op. Cit, hlm. 529. 



Politeia menggambarkan keadaan negara Athena pada waktu itu yang 

dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan dan grla hormat. 

Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan 

rakyatnya telah menggugah Plato untuk menulis karyanya berjudul Politeia, 

berupa suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, 

tempat keadilan dijuqjung tinggi. Agar negara menjadi baik, maka pemimpin 

negara harus diserahkan kepada filosof, karena filosof adalah manusia yang 

arif bijaksana, yang mengh ~ g a i  kesusilaan, berpengetahuan tinggi. Filosoflah 

yang paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan apa 

yang buruk yang harus dihindari. Karena itu kepada filosoflah seharusnya 

pimpinan negara dipercayakan, tidak usaha dikhawatirkan bahwa ia akan 

menyalahgunakan kekuasaan yang diserahkan kepadanya.19 

Di dalam implementasinya gagasan cita negara dari Plato ini sulit untuk 

diterapkan mengingat keberadaan manusia yang tidak ~ e m ~ u r n a . ~ ~  Menyadari 

akan kenyataan ini Plato mengemukakan gagasan cita negaranya melalui 

karya ilmiah yang kedua yang berjudul Politicos. Dalam gagasan cita negara 

keduanya ini, Plato sudah menganggap adanya hukurn untuk mengatur warga 

negara, sekali lagi hanya untuk warga negara saja, karena hukum yang dibuat 

manusia tentunya tidak hams berlaku bagi penguasa itu sendiri, karena 

penguasa di samping memiliki pengetahuan untuk memerintah juga terrnasuk 

pengetahuan me&buat hukum.'' Dalam perjalananya, konsep cita negara 

l9 Azhary, Negara Hukum . . . Op Cir hlm. 19. 
20 Baca AI'Quran Swat 4:28, 21:37 dan 1854. Lihat pula Ahmad Sjalabi, Masyarakat 

I s l m  Penerjemah Muchtar Jahja, Cetakan kedua, Djajarnurni, Jakarta, 1961, hlm 172-202. 
21 Azhary, Op., Cir., hlm. 2 1. 



seperti ini juga belum begitu optimal. Oleh karenanya, Plato dalam usia 

lanjutnya menggagas konsep cita negara ketiga yang dituangkan dalam karya 

ilmiahnya yang ketiga, yakni ~omoi ."  Dalam k q a  ilmiahnya ini, Plato 

berdasarkan pada pengalamannya selama hidupnya melihat bahwa apsek 

hukum sangat perlu diperhabkan. Hal ini terlihat tatkala ia berpendapat bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. 

Menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah 

dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan 

yaitu; Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; Kedua, 

pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan- 

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

menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonsitusi 

berarti pemerintah& yang dilaksanakan pemerintahan 

Dengan munculnya ide negara hukum beberapa waktu sebelum masehi 

hi, pada realitasnya mempunyai korelasi yang erat dengaa upaya 

menghapuskan sistem pemerintahan absolut. Perlawanan terhadap kekuasaan 

yang mutlak dari raja secara konlait dilaksanakan dengan memperjuangkan 

sistem konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan 

" Zbid Sebagai &bat dari gerakan Aufialung, rasionalitas, sekulerisme, dan revolusi 
industri, rnasyarakat Eropa mengalami kebangkitan luar biasa dan mendorong munculnya usaha 
untuk membatasi kekuasaan raja di mana-mana D o h  weyare state ini berkembang karena 
munculnya kesadaran u m F  rnasyarakat, terutama di Eropa &an makna demokrasi dan hak-hak 
rakyat sejalan dengan perkembangan pengaruh aliran sosialisme dalam sejarah Eropa yang 
mempengaruhi proses pembentukan negara-negara baru yang banyak bennunculan pada abad ke- 
20 sebagai akibat dari era dekolonialisasi di berbagai negara Asia dan Afrika dari cengkraman 
penjajahan Barat. Pengaruh doktrin weljbre stare ini juga mempengaruhi proses pennnusan 
berbagai konsisten di negara-negara Amerika dan Eropa sendiri. Jimly Asshidiqie, Pergumulan 
Peran Pemerintahan dan Parlemen dalam Sejarah, TeIaah Perbandingan Konstitusi Berbagai 
Negara, Jakarta, UI Press, 1996, hlm. 1 17. 

Ridwan, Hukurn Adminisirmi. . . Op. Cit, hlm. 2. 



konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. 

Pemerintahan tidak boleh dilakukan menurut kehendak raja saja, melainkan 

hams didasarkan pada hukum k~nst i tus i .~~ 

Upaya membatasi kekuasaan raja yang absolut, selain dikarenakan 

munculnya kesadaran atas sistem pemerintahan yang berdasarkan pada 

konstitusi, ha1 itu juga tidak terlepas karena kekuasaan raja banyak 

dipengartihi oleh berbagai perkembangan di antaranya; reformasi, 

renaissance, hukum kodrat dan timbulnya kaum bourgeoisie beserta aliran 

pencerahan aka1 (AuJklaemng). Seiring dengan itu berkembang pula gagasan 

untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang dipelopori oleh pemikir- 

pemikir lnggris dan Perancis yang sangat mempengaruhi turnbangnya 

absolutisme dan lahirnya negara hul~urn.~~ 

Niccollo Machiavelli (1 469- 1627), pemtkir Renaissance dari Italia 

dengan bukunya yang terkenal, I1 Pn'ncipe, mengajarkan bahwa Wjuan negm 

yang selalu hendak dituju ialah tercapainya tata tertib dan ketentraman, dan itu 

hanya dapat dicapai oleh pemerintahan seolang raja yang absolut. Tujuan 

negara itu dapat dicapai dengan segala cara, kalau perlu dengan kekerasan, 

tipuan, clan lain-lain cara yang jahat sekalipun. Bagi Machiavelli hukum dan 

kekuasaan itu identik. Barang siapa mempunyai kekuasaan, ia mempunyai 

" S.F Marbun, dkk (Peny), DirnenskDimensi Pemremrkiran Hukunt Admb&rasi Naara, - LJn Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 6. 
2s Ib2. 



hukum; dan barang siapa tidak mempunyai kekuasaan, ia juga tidak 

mempunyai h ~ k u m . ~ ~  

Jean Bodin (1530-1596) mengemukakan teori kedaulatan raja yang 

mutlak dalam bukunya, Six Livres de la Republique (1576). Dialah yang 

pertama-tama menganggap kedaulatan sebagai atribut negara, yang 

membedakan negara dari persekutuan-persekutuan lainnya. Hakikat negara 

melekat pada kedaulatan; tanpa kedaulatan tidak ada negara. Kedaulatan 

dipersonifikasikan oleh raja. Raja yang berdaulat tidak bertanggung jawab 

kepada siapa pun kecuali kepada ~ u h a n . ~ ~  

Thomas Hobbes (1588-1679) dengan teori kontraknya yang berdasarkan 

hukum dam telah pula memperkuat teori absolutisme Jean Bodin. Menurut 

Hobbes, keadaan alamiah bukanlah keadaan yang sentosa, adil dan makmur, 

melainkan keadaan yang kacau balau. Manusia yang satu merupakan serigala 

bagi manusia yang lain (homo homoni lupus). Untuk mempertahankan diri, 

mereka lalu saling mengadakan perjanjian dengan menyerahkan seluruh hak 

kodratnya sebagai individu kepada seorang (raja) atau sekelompok orang yang 

ditunjuk untuk mengatur kelompok mereka, yang karena itu haruslah diberi 

kekuasaan penuh dan mutlak. Negara (raja) harus berkekuasaan penuh dan 

mutlak sehingga tidak dapat ditandmgi oleh kekuasaan siapa pun.28 

Di Inggris, sebenarnya perlawanan masyarakat terhadap negara 

(Mormrchi ~bsoluhs), telah lama berjalan sebelum John Locke mengarang 

26 Lili Rasjidi dan Arif Sidharta, Fils* Hukutn Mazhab dun ReJIeksinp, Rosda Karya, 
Bandun 1994, hlm 180 

'Zbid. 
28 Zbid. 



bukunya, terjelma dalam pertikaian terus menerus antara King and Parliament, 

yang melahirkan piagam-piagarn di mana diakui hak-hak asasi bangsa Inggris, 

yaitu, Magna Charta (1215), Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act 

(1679) dan Bill of Rights (1 689).29 

Di Perancis, pelopornya antara lain Montesquieu (1 688- 1755) dan J. J. 

Rousseau (1746-1827). Di negeri ini pun Renaissance dan Reformasi 

berkembang dengan baik. Perjuangan hak-hak asasi manusia di Perancis itu 

memuncak dalam revolusi Perancis pada tahun 1789, yang berhasil 

menetapkan hak-hak asasi manusia dalam Declaration des Droits de I 'homme 

et du Citoyen", yang pada tahun itu ditetapkan oleh Assemblee Nationals" 

Perancis serta pada tahun berikutnya dimasukkan ke dalam ~onsti iut ion.~~ 

3. KaraMeristik Negara Hukum 

Konsep rechtsstaat diawali oleh pemjkiran Irnmanuel Kant tentang 

Negara hukum dalam arti sempit (formal) yang menempatkan fimgsi rechts 

pada staat hanya sebagai alat bagi perlindungan hak-hak asasi individual dan 

pengaturan kekuasaan negara secara pasif, yakni hanya bertugas sebagai 

pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep Kant ini, terkenal 

dengan sebutan Nachtwakerstaat atau ~achtwachterstaat.~' 

Dalam perkembangan negara-negara modem abad ke-19, konsep Kant 

tersebut dinilai kurang memuaskan, maka dikembangkan konsep rechtsstaat 

29 Ibid. 
30 Ibid. 
3 1 Muhammad Taher Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Rinsipprinsipnya 

Dflfhat dan' Segi Hukum Islam, Implementasinya pado Periode Negara Madinah dan Masa 
Klni, Bulan Bintang, Jakarta,l991, hlm. 66. 



dalam arti luas yang berwawasan kesejahteraan dan kemakmuran. Konsep ini 

dikenal dengan sebutan negara hukum kesejahteraan. 

Dalam suatu negara kesejahteraan, tugas pemerintah memang amat luas 

dibandingkan dalam negara hukum klasik. Hal ini akibat pengutamaan 

kepentingan seluruh rakyat, sehingga pemerintah diberi kekuasaan atau 

keleluasaan dalam mengatur atau mencampuri kesejahteraan rakyat. Namun 

dalam hal ini pemerintah tidaklah bertindak sebebas-bebasnya karena 

konstitusi atau hukum hams ditaati agar tidak berlaku secara sewenang- 

wenang. Dalam hal terjadi konflik atau perselisihan antara pemerintah dan 

rakyat, akan diselesaikan secara hukum pula. Dalam penyelesaian konflik 

secara hukum antara satu negara dengan negara lainnya seringkali terjadi 

perbedaan, tergantung konsep hukurn yang dian~t.~' 

4. Konsep Negara Hulcum dari Berbagai Paradigma 

Konsep negara hukum dalam kajian sejarah senantiasa memiliki 

perjalanan sejarah yang berboda dari masing-masing negara yang 

menganutnya. Perbedaan tersebut terjadi karena konstruksi dan p r a d i g ~ n a ~ ~  

32 Andi Pangermg,"Prinsip Permusyabvaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang 
Dasar 1945 dan hnplementasinya dalam Sistem Pemerintahan di Daerah," Disertasi, Program 
Pascas 'ana Universitas Padjadjaran Bandung, 1999, hlm27. ' Isti,ah paradigm? ini dikemukakan oleh Thomas Khun dalam b h y a  yang bexjudul 
Tlre Structure of Science Revolutions, di mana buku ini memberikan gambaran bahwa ilmu 
(sains) senantiasa mengalami sebuah sebuah proses perubahan Unuk perubahan tersebut 
dikemukakan oleh Thomas Khun melalui tahapan-tahapan, yakni; ilmu yang bersifat normal, 
kemudian berlanjut pada jenjang anomali, pada jenjang ini akan terjadi kegagalan penyesuaian 
ilmu dan akhirnya akan masuk pada tahap krisis yang berujung pada penemuan sains baru Lihat 
Thomas S Khun, The Structure of Scientific Revolutions (Perm Panrdgma dalam Rmlusi 
Sains), Rosda Karya, Bandung, 2002. Dalam konteks. ini paradigma dapat diartikan sebagai suatu 
cara pandang ilmu terhadap suatu objek kajian ilmu itu sendiri. 



yang berbeda. Berikut akan diuraikan konsep negara hukurn dari pelbagai 

paradigma. 

4.1. Konsep Negara Hukum dari Paradigma Anglo Saxon. 

Gagasan Albert Vem Dicey untuk menyusun karya ilmiah yang 

berjudul Introduction to the Study of the Law of the Constitution yang 

diterbitkan pada tahun 1885 sangat membantu dalam memperjelas konsep 

negara hukum yang ada di Inggris pada Abad XIX. Hal ini tentunya sangat 

berharga juga bagi penelusuran sejarah dari konsep negara hukum yang 

didasarkan pada paradigma Anglo Saxon. W.Friedman menyatakan istilah 

Rechsstaat mengadung arti pembatasan kekuasaan negara oleh rule of law. 

Dengan demikian mengenai negara hukum di Inggris sama artinya dengan 

pemikiran mengenai rule of law. 

A.V. Dicey merupakan sarjana yang pertama kali menulis konsep negara 

hukum yang didasarkan pada paham the rule of law. Menurut A.VDicey ada 

3 (tiga) unsur the rule of law, yaitu:34 

1. the absolute predominance of the law (dominasi absolut dari hukum); 

2. equaliy before the law (persamaan dihadapan hukum); 

3. the concept according to which the Constitution is the result of the 

recognation of individual rights by judges (konsep yang berdasarkan 

konstitusi adalah hasil dari pengakuan hak-hak individual oleh para hakim) 

34 AV.  Dicey, "An Introduction to the Study of the Law of the ConstiMio~~,"Introduction, 
by E.C.S. Wade, 10 th edn, London, 1971, hlm. 202-203. 
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Unsur pertama yaitu the absolute predominance of the law (dominasi 

absolut dari hukum). Di Inggris ha1 ini merupakan ha1 yang tidak dapat 

ditawar-tawar lagi, dan merupakan unsur yang diperjuangkan lebih awal oleh 

rakyat Inggris jika dibandingkan dengan rakyat negara-negara Barat lainnya. 

Negara Inggris yang diatur oleh hukum, dan seorang hanya mungkm dihukum 

karena melanggar hukum, tidak karena hal-hal lain. Hak kebebasan seorang 

warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak seorang pun boleh 

dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum 

dilanggarnya. 35 

Unsur yang kedua, yaitu equality before the law. Semua warga negara 

baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara 

tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi 

setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum; dan apabila ia 

melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara, akan 

diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama. Jadi, di 

lnggris tidak dikenal pengadilan khusus bagi pejabat negara seperti yang 

dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental berupa Pengadilan 

Administrasi (di Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara) yang khusus 

mengadili pejabat dalam tindakannya melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. 

Di negara Inggris tidak seorang pun yang kebal dm hukum. Apa pun pangkat 

dan jabatamya, abakah ia perdana menteri ataupun seorang agen polisi, wajib 

tunduk pada hukum yang sama (ordinary law). Semuanya berada di bawah 

35 Azhary, Negara Hukum ... Loc, Cit, hlrn. 40. 
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tanggung jawab yang Sam: untuk setiap tindakannya yang dilakukannya di 

Iw kewenangamya yang sah menurut hukum, dan tidak dapat menghmdar 

dari tanggung jawab h ~ k u m . ~ ~  

Unsur ketiga yalcni the concept according to which the Constitution is the 

result of the recognation of individual rights by judges. Terlebih dahulu perlu 

diutarakan bahwa konstitusi Inggris tidak diciptakan sekaligus seperti 

konstitusi banyak negara lain, melainkan merupakan generalisasi keputusan- 

keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim Inggris dan undang-undang yang 

dibuat khusus untuk melindungi hak-hak a ~ a s i . ~ ~  

Dalam perkembangannya, konsep rule of law ini ada perbedaan dari 

konsep awalnya. Hal ini Menurut Azhary dapat dilihat pada penelitiannya 

Wade dan Philips yang dimuat dalam karya yang berjudul Constitutional 

Law. Ia berpendapat bahwa rule of law pada tahun 1955 sudah berbeda 

dibandingkan pada waktu awalnya. Mengenai unsur pertama dari rule of law, 

yaitu supremasi hukum, sampai hari ini masih merupakan unsw yang esensial 

dari konstitusionalisme Inggris. Hanya saja sekarang ada kelompok-kelompok 

yang taat pada hukum yang khusus dari kelompoknya serta pelanggaran 

atasnya diadili dalam pengadilan yang khusus pula, seperti kelompok militer 

yang diadili oleh Pengadilan Gereja. Walaupun supremasi hukum masih 

merupakan unsur esensial, namun negara sekarang turut campur tangan dalam 

berbagai bidang kehidupan warganya. Karena itu dengan syarat untuk 

kepentingan umum, negara atau pemerintah dapat mengambil tindakan yang 



tidak mungkm dibayangkan terlebih dahulu. Dan tindakan seperti ini sudah 

tentu berdasarkan (kebanyakan) apa yang disebut freies ermessen. Hal ini 

tentunya berarti mengurangi kadar supremasi hukum. 38 

Freies ermessen atau discretionaire ini telah menjadi salah satu sumber 

yang menyebabkan banyak timbul sengketa antara- pejabat tata usaha negara 

dengan warga, utamanya dalam ha1 dikeluarkanuya suatu keputusan 

(beschikking). Freies ermessen yang ddaksanakan dan dituangkan dalam 

suatu bentuk keputusan, jika menimbulkan kerugian bagi seorang atau badan 

hukum perdata, dapat dinilai sebagai keputusan yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (onrechtmatige -0verheiclsdaad) 

atau dmilai sebagai perbuatan (keputusan) yang dikeluarkan atas dam 

sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan. Akibat penggunaan 

freies ennessen seperti tersebut di atas, dapat dinyatakan bertentangan dengan 

hukum dan bahkan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, 

sehingga menimbukan kerugian bagi ~ a r ~ a . ~ '  

Seiring dengan perkembangan negara hukum itu sendiri, kini suatu 

negara dapat ddcatagorikan sebagai negara hukum dalam artian sebenarnya 

hendalcnya memenuhi dua belas prinsip pokok, y ~ : 4 "  

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, 

yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan h h  sebagai pedoman 

38  bid 
39 S. F. Marbun, Pt?mdi/an Adm'nstrmi. . . Op Cit, hh. 13. 
40 Jimly Assiddhiqie, Konstitusi a h  Konstirusiondisme, Jakarta, Mahkamah Konstitusi 

dan Pusat Studi,Hukum Tata Negara FH U1,2004, hlm. 124-1 29. 



tertinggi. Dalam perspektif suprernasi hukum (supremacy of law), pada 

hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah 

manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan h u b  yang tertinggi. 

Pengakuan nomatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang 

tercermin dalam perurnusan hukum danlatau konstitusi, sedangkan 

pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku 

sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme. 

Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidensiil yang bersifat 

murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 

"kepala negara". Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidensiil, 

tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala negara dan kepala 

pemerintahan seperti dalam sistem peme~t&an parlementer. 

Persamaan dalam Hukum (Equality Before The Law) 

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan 

pemerintahan, yang diakul secara normatif dan dilaksanakan secara 

empirik. Dalam rangka p ~ s i p  persamaan ini, segala sikap dan tindakan 

diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap 

dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat 

khusus d m  sementara yang dinamakan aflrmative actions guna 

mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau 

kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga 

mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok 

masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui 



afirmative actions yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu 

misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok 

masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan 

kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus 

yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun 

anak-anak terlantar. 

3. Asas legalitas (Due Process of law) 

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas 

dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa .segala tindakan 

pemerintahan hams didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang 

sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut h a s  ada 

dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan 

administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau 

tindakan adminstrasi h a s  didasarkan atas aturan atau rules and prosedurs 

(regels). Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan 

dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk 

menjamin ruang gerak bagi para pejabat admhstrasi negara dalam 

menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya 

prinsip fveiss ermessen yang memunglunkan para pejabat administmsi 

negara mengembangkan dan menetapkan sendiri beleid-regels atau policy 

ruless yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka 

menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah. 



4. Pembatasan Kekuasaan 

Adanya pembatasan kekuasaan negm dan organ-organ negara dengan 

cara menerapkan prinsip pembagian kekuasan secara vertikal atau 

pemisahan kekuasaan secara horiziontal. Sesuai dengan hukum besi 

kekuasaan, setiap kekuasaan pasti merniliki kecenderungan untuk 

berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan Lord 

Acton: "power tends to corrupt, and absolufe power corrupts absolurly, " 

(kekuasaan cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan absolut 

disalahgunakan secara absolut), dalam kedudukan yang sederajat dan 

saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan 

kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam 

beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan 

tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan 

yang m e m u n ~ a n  terjadi ke~ewenan~-wenan~an.~l 

41 Ibrahim bin Ismail, The General Characteristics of the Parliamentary System of 
Government Under the Malaysia Constitution, Id U Law Journal, Vol I. No. 2 Juli 1989, hlm. 21. 
Dalam d o w n  pemisahan kekuasaan klasik, ada lima prinsip yang dianggap mendasari 
pemerintahan yang adil, yaitu: (i) pemisahan tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan 
yudikatif merupakan unsur yang esensial dalam rangka mengembangkan dan memelihara 
kebebasan politilg (ii) masing-masing organ tersebut mempunyai fungsi yang tersendiii, yaitu 
fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif; (iii) masing-masing organ tidak mencampuri fungsi- 
fungi organ yang lain; (iv) personaha masing-masing organ terpisah dan tidak boleh dirangkap; 
(v) dalam menjalankan fungsinya, setiap organ bersifat saling mengawasi. M.C.J Vile, 
Constitution and the Separation of Powers, Oxford, the Clarendon Press, 1967, hlm. 18. Bentuk 
klasik ini banyak dikritik karena dianggap tidak realistis. Menurut Hood Philips, rnisalnya 
pemisahan kekuasaan dengan mengakw kejumbuhan (overlapp~ng) dan koordinasi satu sama lain 
dapat membawa pemerintahan kepada kekakuan (standstill). Menurulnya, membiarkan satu 
cabang kekuasaan menjalankan fungsinya secara eksklusif dapat menirnbulkau penumpukan 
kekuasaan di satu organ yang pada gilirannya dapat menyebabkan penyalahgmaan kekuasaan 
Karena itu, untuk menghindari terjadi konsentrasi kekuasaan itu, rnaka di zaman sekarang, doktrin 
pemisahan kekuasaan (separation of power) cendenmg dikembangkan menjadi doktrin pembagian 
kekuasaan (division of power) disertai prinsip check and balances, agar masing-masing organ 
tidak saja saling mengawasi, tetapi juga mempunyai kedudukan yang seirnbang dan sederajat yang 
dalam doktrin klasik sulit untuk diharapkan, dan karena itu, sukar pula melakukan pengawasan 
terhadap pemerintah. Hood Philips, Constitutional and Administrative Law, London, Sweet & 
Maxwell, 1978, hlrn. 14-16. 



5. Organ-organ Eksekutif Independen 

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang 

pula adanya pengaturan kelembangaan pemerintahan yang bersifat 

independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian 

dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi 

Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, 

Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi- 

organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada ddam kekuasaan, 

tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi 

sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk 

menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. 

Independen lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk 

menjamin demokrasi, karena fimgsinya dapat disalahgunakan oleh 

pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, h g s i  tentara 

yang memegang senljata dapat dipakai untuk menampung aspirasi pro- 

dernokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber- 

sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan 

kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat 

digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, independensi 

lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjarnin 

prinsip negara hukum dan demokrasi. 



6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak. 

Adanya peradilan yang bebas dan tidak mermhak (independent and 

impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak hams 

ada dalarn setiap Negara Hukurn. Dalam menjalankan tugas judisialnya, 

hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga, baik karena 

kepentingm jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk 

menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi 

dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif maupun ataupun 

dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, 

hakirn tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada 

kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, 

proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka clan 

dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus 

menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 

Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut undang-undang atau peraturan 

perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan 

perasaan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. 

7. Peradilan Tata Usaha Negara 

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut piinsip peradilan 

bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai 

pilar utama Negara Hukum tetapi perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap 

Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara 

untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya 



putusan hakim tata usaha negara (administmtive court) oleh pejabat 

administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut 

tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak dizalimi 

oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak 

yang berkuasa. Jika ha1 itu tejadi, maka harus ada pengadilan yang 

menyelesaikan tuntutan keadilan bagi warga negara, dan harus ada 

jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar dijalankan 

oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sudah tentu, 

keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula 

dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip independent and 

impartial judiciary tersebut di atas. 

8. Peradilan Tata Negara (Consfilutional Court). 

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan 

memberi jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara 

hukum modem juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah 

konstitusi dalam sistem ketatanegaraamya. Pentingnya mahkamah 

konstitusi (constitutzonal courts) ini adalah dalam upaya memperkuat 

sistem checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja 

dipisah-pisahkan untuk menjarnin dernokrasi. Misalnya, mahkamah ini 

diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang- 

undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutuskan 

berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang 

mencermhkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. 



Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi 

dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan 

menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum. 

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia. 

Adanya perlindungan konstitusinal terhadap hak asasi manusia dengan 

jaminan hukum bagi tuntutan pengangkatannya melalui proses yang 

adil.Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dirnasyarakatkan 

secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting 

suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia - sejak 

kelahirannya - menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 

bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan deniikian pula 

penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau 

makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya 

perlindungan dan penghomatan terhadap hak-hak asasi manusia itu 

merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut 

sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia 

terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang 

ditimbulkannya tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti 

yang sesungguhnya. 

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat) 

Dianut dan dipraktekannya prinsip demokrasi atau kedaulatan &at yang 

menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 



kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di 

tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh 

dan.atau hanya untuk kep&tingan penguasa secara bertentangan dengan 

prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan 

untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, 

melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa 

kecuali. Dengan demikian, negara hukum (rechtsstaat) yang 

dikembangkan, bukanlah absolute rechsstaat, melainkan democratische 

rechsstaat atau negara hukum yang demolatasi. Dengan perkataan lain, 

dalam sistern Negara Hukum yang bersifat nomokratis barus dijamin 

adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus 

dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum. 

11. Berfhgsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bemegara (Welfare 

Rechtsstaat). 

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersarna. 

Cita-cita hukum i t -  sendiri, bark yang dilembagakan melalui gagasan 

negara hukum (nomocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan mum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia 

bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 



mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

12. Transparami dan Kontrol Sosial 

Adanya tranparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses 

pembentukan dan penegakkan, sehingga kelemahan dan kekurangan yang 

terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara 

komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi 

langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya 

partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui 

parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran 

aspirasi rakyat. Karena itu, prinsip representation in ideas dibedakan d a i  

representation in presence, karena perwakilan fisik saja belum tentu 

mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam 

penegakkan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, 

pengacara, hakim dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya 

memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta 

menjamin keadilan dan kebenaran. 

4.2. Konsep Negara Hukum dari Paradigma Kontinental. 

Konsep negara hukum dari paradigma kontinental muncul sebagai 

konsekuensi dari eksistensi sistem hukum kontinental yang dikenal dengan 

civil law. Konsep negara hukum dari paradigma kontinental ini diistilahkan 

dengan rechtsstaat. 



Menurut Moh. Mahfud MD dikatakan bahwa istilah rechtsstaat banyak 

dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil 

law.42 Istilah rechtsstaat adalah suatu istilah yang masih muda, baru muncul 

pada abad ke-19 jika dibandingkan istilah-istilah terkenal lainnya dalam 

ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan ~ e b a g a i n ~ a . ~ ~  

Namun konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di 

negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan 

kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan 

a b ~ o l u t . ~ ~  Cita-cita itu, pada mulanya, sangat dipengaruht oleh aliran 

individualisme dan mendapatkan dorongan yang h a t  dari renaissance serta 

refo~masi .~~ Menurut M.C. Burkens, Ide dasar rechtsstaat didasarkan pada 

syarat-syarat rechtsstaat, yang terdiri dariP6 

1. Asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar 

peraturan perundang-undangan (wette1ijk-e grondslag). Dengan landasan 

ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan 

42  bid 
43 Mukhtie Fadjar, 7'Yp Negara H u h  Bayumedia, Surabaya, 2004, hlm. 10 
44 Sebagai akibat dari gerakan aufkralung, rasionalisme, sekularisme, dan revolusi industri, 

masyarakat Eropa mengalami kebangkitan luar biasa dan mendorong munculnya usaha untuk 
membatasi kekuasaan raja di mana-mana Doktrin welfare state ini berkembang karena munculnya 
kesadaran umum masyarakat, terutama di Eropa akan makna demolaasi dan hak-hak rakyat sejalan 
dengan perkembangan pengaruh alirna sosialisme dalam sejarah Eropa yang mempengaruhi proses 
pembentukan negara-negara baru yang banyak bermunculan pada abad ke-20 sebagai akibat dari 
era dekolonisasi di berbagai negara Asia dan Af?ika dari cenkeraman penjajahan Barat Pengaruh 
doktrin welfare state ini juga mempengaruhi proses perurnusan berbagai konstitusi di negara- 
negara Amerika d a ~  Eropa sendiri. Jirnly Asshiddiqie, Pergunurlan Pman Pemerintah d m  
Porlemen Dafam SGamh, Telaah Perbandingan Konstilusi Berbogni Negara, UI Press, Jakarta, 
1996, hlm. 117. Lihat pula Miriam Budiardjo, Dm-Dasar 11- Politik, Cet ke-22, Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 54-55. 

45 Bid. 
46 Philipus M Hardjon, "Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 

dalam Bagir Manan (ed), Kcllrruhm RcrRyrrL, Hak Asasi Manusin a% Negam H a m ,  Gaya 
Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 78-79. 



tumpuan dasar tindakan pemerintah. Dalam hubungan ini pembentukan 

undang-undang merupakan bagian penting negara hukum. 

2. Pembagim kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan 

negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan. 

3. Hak-hak dasar (grondrechten), hak-hak dasar merupakan sasaran 

perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan 

pembentukan undang-undang. 

4. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan 

yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan 

(rechtmatigheidri toelsing). 

Konsep Rechlsstaat ini titdcberatnya pada adminstrasi dengan 

mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi 

re~htmati~heid." Konsep rechtsstaa t menggariskan cit-i-~iri:~~ 

1. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 

2. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin 

palindungan HAM; 

3. pemerintah berdasarkan peraturan, dan 

4. adanya peradilan administrasi. 

4.3. Konsep Negara Hukum dari Paradigma Piagam Madinah. 

Negara hukum Madinah yang didirikan Nabi Muhammad SAW (570- 

632) kurun waktu 622-632 di Kota Madinah, merupakan tipe ideal negara 

47 Moh M f f i d  MD, Hukum dan h'Ia+Pilm Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1933, 
hlrn. 126. 

48 Ibid 



hukum karena dibangun berdasarkan perjanjian masyarakat yang sederajat. 

Negara Madinah adalah negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW 

berdasarkan perjanjian Aqabah I tahun 620 dan Aqabah I1 tahun 621, serta 

Piagam Madinah disahkan pada tahun 622. Perjanjian Aqabah adalah 

perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Madinah dan memilih 

Nabi Muhammad SAW sebagai pernimpin politik dan agamae4' 

Dalam negara hukum Madinah menurut Muhammad Husay Haykal 

memandang pengelolaan hidup bermasyarakat dirumuskan dalam prinsip: 

tauhid, sunatullah, dan persamaan antar m a n u ~ i a . ~ ~  

Ibnu Khladun berpendapat, bahwa dalam mulk siyasi ada dua macam 

bentuk negara hukum yaitu (1) siyasah diniyah yang penulis terjemahkan 

sebagai nomolcrasi Islam, dan (2) siyasah 'aqliyah yang penulis 

terjemahahkan sebagai nomokrasi sekula. Ciri pokok yang membedakan 

kedua kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam 

nomohsi Islam, baik syraiah maupun hukum yang didasarkan pada rasio 

manusia, keduaduanya berfimgsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya 

pada nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata 

sebagai hasil pernikiran mereka. 51 , 

49 1brahiq"Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kehwaan Legislatif dan Ekehutif 
dalarn Pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945," Disertasi Program Pasca Sajana Universitas 
Padjadjaran, Bandung, 2003, hlm68. 

Ibid. 
Muhammad Taher Azhary, Op.,Cit, hlm.64. 



Selanjutnya, berangkat dari pemahaman ini Muhammad Taher Azhary 

berpendapat Sahwa bentuk negara hukum yang dikenal nomokrasi Islam 

adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip sebagai b e ~ i k u t : ~ ~  

1. prinsip kekuasaan sebagai amanah. 

2. Prinsip musyawarah (musyawarah). 

3. Prinsip keadilan. 

4. Prinsip persamaan. 

5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 

6. Prinsip peradilan bebas. 

7. Prinsip perdamaian. 

8. Prinsip kesejahteraan. 

9. Prinsip ketaatan e a t .  

Dari prinsip-prinsip ini dapatlah kiranya disirnpulkan bahwa nomokrasi 

Islam adalah predikat yang paling tepat untuk konsep negm hukum dari sudut 

hukum Islam. Nomokrasi Islam memiliki atau ditandai oleh: prinsip-prinsip 

mum yang digariskan dalam Al-Qur7an dan dicontohkau dalam Sunnah. Di 

antara prinsip-prinsip itu, maka prinsip musyawarah, keadilan dan persamaan 

merupakan prinsip-prinsip yang menonjol dalam nomokrasi  slam.^^ 



4.4. Konsep Negara Hulcum dari Paradigma Pancasila 

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum (~echtsstaat) .~~ Di dalamnya terkandung pengertian adanya 

pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya 

prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistern konstitusional 

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi 

manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas 

dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam 

h u h ,  serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap 

penyelenggaraan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara 

Hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam 

penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam 

penyelenggaraan negara itu adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip the 

rule of law, and not of man, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu 

kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, nor no^.^^ 

Dalam paham negara hukum yang demikian, hams diadakan jaminan 

bahwa hukurn itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip 

demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri 

pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara 

hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip 

54 Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (hasil perubahan ketiga), sebelum perubahan ketentuan 
yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum tdiak terdapat dalam pasal-pasal 
Undang-Undang Dasar 1945, meladan hanya dalam dalam Penjelasan UUD. Konsep Negara 
Hukum ini disebut dalam Penjelasan UUD 1945 dengan isttlah "rechtsstaat" yang diperlawankan 
dengan "'mchtsstaat" yang terang-terangan ditolak oleh para perumus UUD. Setelah perubahan 
ke tiga UUD 1945 penjelasan UUD di hapus dari naskah resmi UUD. Maka ketentuan mengenai 
negara hukum ini telah ditegaskan di dalam Pasal. Rumusan yang tegas pula menyatzkan bahwa 
Indonesia adalah negara hukum terdapat juga dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. 

55 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan.. . Op,Cit., hlm. 55. 



demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat). Hukum tidak 

boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi 

berdasarkan kekuasaan belaka (Machsstaat). Prinsip negara hukum tidak 

boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa 

kedaulatan berada di tangan *at yang dilakukan menurut Undang-Undang 

Dasar (constitutional democracy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa 

negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau 

demokrasi (democratische rech~staat).~~ 

Konsekuensi yuridis dari dianutnya paham negara hukum ini, maka di 

dalam Perubahan UUD 1945 telah ditegaskan pula perlindungan terhadap hak- 

hak warga negara dan peduduk, di antaranya: 

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya. 

2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pengh~dupan yaag layak bagi 

kemanusiaan. 

3. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam usaha 

pembelaan negara. 

4. Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 

5. Kemerdekaan dan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan piluran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- 

undang. 



6. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar hpelihara oleh negara. 

Pejabaran dari hak-hak warga negara dan penduduk ini mempunyai 

hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Menurut S.F. Marbun 

dikatakan bahwa kedudukan penduduk dan hak-hak warga negara tersebut, 

merupakan asas demokrasi yang terkait dengan pokok pikiran kedua, yang 

menyatakan negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 

Artinya keadilan sosial yang hendak diwujudkan bagi seluruh rakyat itu 

didasarkan pada kesadaran, bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan 

masyarakat. Demikian pula dengan pokok pikiran pertama yang menyatakan 

negara, penyelenggaraan negara dan setiap warga wajib mengutamakan 

kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan, demi 

terciptanya persatuan. 

Sejak dari mula berdirinya negara, bangsa Indonesia mengakul bahwa 

kemampuan untuk mendirikan suatu negara merdeka adalah atas berkat Tuhan 

(ahea  kedua UUD 1945). Sejalan dengan itu sila Ketuh&an Yang Maha Esa 

menempati urutan pertama dalam rangkaian sila-sila Pancasila. Disusul 

dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah konsekuensi logis dari 

sila pertama karena dengan pengakuan terhadap eksistensi Tuhan berarti 

mengakui ciptaannya dan ciptaan yang paling mulia adalah manusia karena 

manusia adalah ciptaan Allah. Dengan dernikian pula mengakul harkat dan 



martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dengan sila 

persatuan Indonesia suatu masyarakat yang sifatnya politik yaitu negara 

Republik Indonesia dan ini adalah sesuai kodrat manusia sebagai makhluk 

sosial. Pengaturan hidup bersama didasarkan atas musyawarah yang 

dibirnbing oleh hikmat kebijaksanaan dan ini adalah sila kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pmusyawaratan/pmakilan. 

Tujuan dari hidup bersama dalam suatu negara merdeka adalah untuk 

mencapai kesejahteraan bersama seperti rumusan sila kelima-keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat ~ndonesia.~~ 

Berangkat dari pemikiran di atas, maka dapat dikemukakau bahwa 

elemen-elemen atau ciri-ciri Negara Hukum Pancasila 

1. Keserasian hubungan antara pernerintah dan rakyat berdasar asas 

kerukunan; 

2. hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan 

negara; 

3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan 

merupakan saran terakhir; 

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Philipus M Hadjon juga melanjutkan telaahnya atas elemen-elemen 

Negara Hukum Pancasila, di mana ia menyatakan bahwa elemen-elemen 

Negara Hukum Pancasila yang telah diketengahkan itu beranjak dari paham 

'' Philipus M Hadjon, Periindungan Hukum . . . Op Cit, hlm. 65. 
58 Ihid 



gotong royong dan kekeluargaan. Dari sini juga ia menjabarkan konsep nega-a 

hukum Pancasila tersebut terdiri dari empat permasalahan. yakni;59 

Pertama, apakah ada sifat gotong royong dm kekeluargaan dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini, hendaklah kita melihat konsep 

gotong royong yang diketengahkan dalam uraian yang menyangkut konsep 

Negara Hukum Pancasila adalah paham gotong royong yang telah diangkat 

sebagai suatu konsep politik. Sebagai suatu konsep politik, gotong royong 

yang diangkat dari kehidupan asli masyarakat dijabarkan ke dalam asas-asas 

yang perlu mendapatkan perhatian serta dikembangkan lebih lanjut dalam 

kehidupan negara dan bernegara. Salah satu usaha yang dilakukan adalah 

menggali dan mengetengahkan asas kerukunan yang terkandung dalam paham 

gotong royong dan kekeluargaan mtuk dijadikan asas yang melandasi 

hubungan antara pemerintah dan &at dalam Negara Republik Indonesia. 

Kedua, apakah gotong royong dan kekeluargaan milik khas bangsa 

Indonesia, kiranya dengan penegasan dalam uraian terdahulu bahwa gotong 

royong d a .  diketengahkan merupakan suatu konsep politik. Permasalahan itu 

menjadi tidak relevan. Yang jelas bahwa gotong royong dan kekeluargaan itu 

hidup dalam masyarakat asli bangsa Indonesia dan kehadirannya itu tidak 

pemah dipermasalahkan. Karena dia hidup dalam masyarakat asli bangsa 

Indonesia, paham gotong royong dan kekeluargaan itu diangkat sebagai suatu 

konsep politik. Sebaliknya kalau kita menengok atas paham otonolni individu 

kiranya cukup beralasan bagi kita untuk meragukan kehadiran unsur-unsur 

59 Ibid. 



gotong royong itu. Lain halnya dengan keadaa pada abad XIX yang 

berlangsung hingga abad XX. Pada masa ini berkat pengaruh sosialisme, 

paham otonomi individu telah meluntur d m  digeser oleh anggapan bahwa 

individu hanya dapat mencapai kesempurnaan dalam kelompok. 

Ketiga, apakah masih perlu asas kentkunan kalau kita menerima konsep 

negara integralishk, dapat didekati dari dua sudut: pertama, dari pemikiran 

Soepomo tentang negara integralistik dan kedua dari pemikiran Hegel sendiri, 

mengingat konsep negara integralistik yang diutarakan oleh Soepomo itu 

berasal dari pemikiran Spinoza, Adam Muler dan Hegel. Makin menyatunya 

negara dengan masyarakat kiranya dirasakan juga dalam negara Republik 

Indonesia pada dam pembangunan dewasa ini. Keadaan yang demikian itupun 

merupakan salah satu faktof dibutuhkannya asas kerukunan untuk 

menciptakan jalinan hubungan yang serasi antara pemerintah dan rakyat. 

Keempat, apakah negara dengan perkembangan konsep rechsstaat yang 

dewasa ini disebut welvaarts of venor-gingsstaat atau sociale rechsstaat, 

negara hukum pancasila pun berkembang menjadi Negara Kesejahteraan. 

Dalam pembukaan UUD 1945 jelaslah tercantum tujuan Negara Republik 

Indonesia adalah memajukan kesejahteraan utnm atau dalam rumusan 

lainnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh r*at 

Indonesia. 

Dari rumusan tersebut jelaslah bahwa Negara Hukum Pancasila pun 

mengarah kepada usaha wtuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun 

dermkian tujuan tersebut janganlah ditafkirkan bahwa dengan adanya tujuan 



untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berarti Negara Hukum Pancasila 

merupakan Negara Kesejahteraan dalam pengertian welvaartsstaat. 

B. KONSEP DEMOKRASI 

1. Pengertian Demokrasi 

Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua 

pokok kata yaitu "demos" yang berarti rakyat, dan "cratos" yang b e d  

memerintah. Secara harflah, demokrasi berati pemerintahan oleh m a t .  Di 

Athena, kata demohsi digunakan untuk menunjukkan pada "government by 

the many" (pemerintahan oleh orang banyak), sebagai lawan dari "government 

by the fav" (pemerintahan oleh sekelompok orang). 

Istilah demokrasi dalam kamus Istilah Hukum Pockema Andreae 

diartikan, "democralie" demohsi, pemerintahan rakyat; bentuk pemerintahan 

yang memberikan hak-hak ikut berbicara kepada yang diperintah oleh yang 

memerintah, pengawasan atas kebijaksanaan pemerintah dilakukan oleh wakil 

rakyat yang dipiliha Sementara itu dalam kamus Dictionary Webfers 

pengertian demokrasi adalah, pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan 

tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau 

wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan urnurn yang 

beba~.~'  

Hal senadapun disampaikan Jimly Assiddiqie yang menyatakan bahwa, 

dalam suatu negara dernohsi, kedaulatan sebagai kekuasaan terhggi berada 
- 

60 N.E. Alga, et.d. K m s  Istilah Hukum Pockemu Andreae, Belamla-Indonesi% 
Binacipta, 1983, hlm 92. 

61 Ananimous, Wkai is Democracy, United State Information Agency, 1999, hlm. 4. 



di tangan rakyat.62 Dari rakyat maksudnya bahwa mereka yang duduk sebagai 

penyelenggaraan negara atau pemerintah hams terdiri dari seluruh ralqat itu 

sendiri atau yang disetujui atau didukung oleh rakyat. Oleh rakyat maksudnya 

bahwa penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan 

dijalankan sendiri oleh rakyat atau atas nama rakyat atau yang mewakili 

rakyat.63 Pernyataan tersebut dipertegas oleh Arend Lijphard, bahwa untuk 

rakyat maksudnya pemerintahan dijalankan atau berjalan sesuai dengan 

kehendak rakyat (government in accordance with thepe~ple 's~ref irences) .~~ 

Demokrasi berakar pada teori kedaulatan rakyat yang dapat dirumuskan 

sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada 

dalam suatu negara adaIah r a l ~ ~ a t . ~ ~  Negara yang menempatkan kekuasaan 

tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi yang secara simbolis sering 

digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh ralqat dan untuk rakyat. 

Dengan kata lain demokrasi adalah sistem pernerintahan yang dibentuk 

melalui pernilihan urnum untuk mengatur kehidupan bersama atas dasar aturan 

hukum yang berpihak pada m a t  banyak. Jadi, sangat tepat kiranya 

demokrasi diberikan rumusan yang singkat, padat, dan populer sebagai "a 

government of the people, by the people, for the  people".^ Robert A. ~ a h 1 ~ ~  

Dalam ha1 ini mengemukakan bahwa dengan demohsi  akan memberikan 

62 . Jlmly Assiddiqie, Gagman Kedaulatan Rakyat Dalam Konsritusi dan Pelaksanaannya 
di Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 25. 

Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum UII & Garna Media, 
Yogyakarta, 1999, hlm 12. 

64 Arend Lijphard, Democracies, Yale University Press, New Haven and London, 1984, 
hlm. 1. 

65 Ismail Sunny, Mekanisme DemokrasiPancasiIa, Aksara Baru, Jakarta, 1977, hlm. 7. 
66 Harris G. Warren et al, Our Democracy at Work yd Editon, Printice Hall, Inc., 

Englewood Cliffs, USA, 1967, hlm. 2. 
67 Robert Dahl, Democracy, Yale University Press, USA, 1998, hlm. 38. 



kesempztan-kesempatan u~tuk,  pertama, partisipasi yang ekktif, kedua, 

persamaan dalam memberikan suara, ketiga, mendapatkan pemahaman yang 

jernih, keempat, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; kelima, 

pencakupan orang dewasa. 

Dari pemahaman di atas, kiranya dapat diberikan pemahaman terhadap 

suatu negara yang menganut sistem demolcrasi yaitu, pertama, demokrasi 

adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai unsur-unsur atau elemen- 

elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kedua, orang-orang 

yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan 

untuk menetapkan dan menegakkan hukum. Ketiga, kekuasaan untuk 

mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan 

melalui pemilihan umum yang bebas dan dllkuti oleh sebagian warga negara 

dewasa dari suatu negara. Berdasarkan pada tiga ciri-ciri tersebut, maka suatu 

negara demokrasi mempunyai tiga pemahaman utarna yang meliputi hakekat, 

proses dan tujuan dari dem~kras i .~~  

Hal itu sesuai dengan pendapat Dahlan ~ h a i b ~ '  yang menyatakan bahwa 

dalam sistem demolcrasi proses pembuatan kebijaksanaan atau keputusan 

politik merupakan keseimbangan dinamis antara prakarsa pemerintah (supra 

struktur politik) dengan partisipasi aktif &at (infra stmktur). Keikutsertaan 

rakyat sebagai infra struktur dalam proses pengambilan keputusan memang 

hanya terdapat dalam negara yang berlandaskan sistem demokrasi. 

Samuel P Huntington, Gelombang Demokrasi Ketiga, Asd Marjohan, (Penj.), 
Cet.Kedua, Pustaka Utma Grafitri, Jakarta, 1995, hlm.4. 

69 Dahlan Thaib, Pancasila Y I I ~ W Z  Ketafanegaraan.. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1991, 
hlm. 100. 



Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, bahwa dalam yang 

berlandaskan paharn demokrasi, selalu dilandasi oleh suatu sistem yang 

memberi jaminan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Untuk maksud 

tersebut C.F. Strong menyatakan "A ~ystem of government in wich the 

majority of the grown members of political community participate through a 

method of refresentation which secures that the government is ultimately 

responsible for its actions to that majority. In other words, the comtemporary 

constitutional state must be based on a system of democratic representative 

which guarantees the sovereignity of the people. (suatu sistem pemerintahan 

dalam lzal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta 

melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya 

mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. 

Dengan perkataan lain, negara demokmsi didasari oleh sistem perwakilan 

yang menjamin kedaulatan rakyat). 

Dari berbagai pengertian tersebut terlihat bahwa rakyat diletakkan pada 

posisi sentral (government or rule by the people), dimana kekuasaan 

pemerintah negara atau keputusan-keputusan politzk dilakukan oleh rakyat 

atau atas kemauan rakyat atau golongan yang memerintah dan melalui wakil 

yang dipilih akhirnya mernpertanggungjawabkan tindakan-tindakanuya 

kepada rakyat. 



2. Sejarah dan Dinamika Demokrasi 

Aristoteles menetapkan beberapa loriteria dalam melihat bentuk negara: 

Pertama, berapa jumlah orang yang memegang kekuasaan apakah dipegang 

satu orang, beberapa orang ataukah banyak orang. Kedua, apa tujuan 

dibentuknya negara. Apakah bertujuan untuk mensejahterakan dan demi 

kebaikan umum ataukah hanya untuk si penguasa saja. Berdasarkan kriteria 

itu, Aristoteles mengklasifikasikan negara ke dalam katagori. Monarkhi, 

apabila kekuasaan terletak di tangan satu orang, bertujuan untuk kebaikan 

kesejahteraan semua. Ini bentuk pemerintahan terbadc, negara ideal. Bentuk 

penyimpangan monrakhi adalah negara tirani dimana kekuasaan di tangan satu 

orang dan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan sewenang-~enang.~' 

Idealnya menurut Aristoteles monarkhi sebagai negara ideal karena ia 

diperintah oleh seorang penguasa yang f iu f ,  arif dan bijaksana. 

Kekuasaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi, Aristoteles menyadari 

bahwa monarkhi nyaris tidak mungkm ada dalam realitas. Ia hanya refleksi 

gagasan normatif yang sukar terrealisasi dalam dunia empirik. Karena itu 

kemudian, ia menyadari bahwa aristokrasi jauh lebih realistis untuk terwujud 

dalam kenyataan. Dari ketiga bentuk negara itu, yang paling munglan 

diwjudkan atau terwujud dalam kenyataan adalah demokrasi atau politea 

(polis). Di sini Aristoteles lebih bersifat realistis ketimbang gurunya, Plato. 

Ahmiid Suhelmi, Pemikiran Politik Bard Kujian Sejarah Perkembangan Pemikiran 
Negara Ma~yarakd don Kekua~aan, Crarnedia, Jakarta,2001, hlm. 46. 



Plate tidak memberikan alternatif lain yang lebih jelas kecualt bentuk 

pemerintahan oleh seorang raja f i~osof .~~  

Dari cara pandang Aristoteles dalam melihat negara ideal, maka tidak 

nampak bahwa Aristoteles lebih cenderung memilih negara ideal tersebut pada 

negara yang terletak ditangan orang banyak Irakyat dan bertujuan hanya demi 

kepentingan mereka. Bentuk negara seperti ini dikenal dengan demokrasi. 

Meskipun demikian, kalau mempethatikan pada sejarah demokrasi itu sendiri 

temyata demokrasi pun lahir di Yunani Kuno yang dipraktekkan sekitar abad 

ke-4 sebelum masehi sampai abad 6 sebelum masehi. 

Dari awal kelahirannya pada masa Yunani Kuno usia demokrasi telah 

berjalan sekitar 2500 tahun, dan dalam perkembangannya telah mengalami 

dua kali bentuk transformasi demokrasi, pertama, transformasi, demokrasi 

negara kota di Yunani dan Roma Kuno pada abad ke V SM serta beberapa 

negara kota di Itali pada masa abad pertengahan. Kedua, transformasi yang 

terjadi dari demokrasi negara kota menjadi ke dalam demokrasi kawasan 

bangsa, negara, atau negara nasional yang luas.* Oleh karena itu bentuk dan 

susunan demokrasi pada masa Yunani Kuno sangat berbeda dengan bentuk 

dan susunan negara demokrasi pada zaman sekarang. Pada negara kota bentuk 

demokrasinya dilakukan secara langsung, yaitu rakyat berkumpul di suatu 

tempat yang dinamakan ecclesia untuk memecahkan secara langsung masalah 

" Ibid. 
n Robert A. Dahl, D e m o h i  dun Pma Pengkritiknya, Jilid II, A. Rahman Zainuddin 

(Penj.), Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 3-4. 



yang muncul secara bersama-~arna.~~ Oleh karena itu demokrasi di negara kota 

pada masa Yunani Kuno dikenal pula sebagai demokrasi partisipatif dan tidak 

mengenal lembaga perwakilan.74 

Sistem demokrasi yang terdapat di negara-kota (city-state) Yunani Kuno 

(abad ke-6 sampai abad ke-3 S.M) merupakan demokrasi langsung (direct 

democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat 

keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga 

negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari 

demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karma berlangsung 

dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota 

dan daerah sekitarnya) serta jurnlah penduduk sedikit (300.000 penduduk 

dalam satu negara-kota). Lagi pula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya 

berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil 

saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan 

pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modem demokrasi 

tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan 

(representative dernocra~y).~~ 

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia Barat 

waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, 

dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad 

Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh 

73 Mok Kusnardi dan Bintan R. Saragih, IInru Negara, CetKetiga, Gaya Media Pratama, 

Jakarta, 1995, hlm. 85. 
74 Robert A Dahl, Perihal Demokrasi : Menjelajahi Teori dun Raktek Secma Singkat, A 

Rahman Zainuddin, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 16. 
" Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Pditk, Gmedia,  Jakarta, 2002, hlm. 54. 



struktur sosial yang feodal (hubungan antara vassal dan lord); yang kehidupan 

sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; 

yang kehidupan politiknya ditandar, oleh perebutan kekuasaan antara para 

bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad 

Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta 

(Piagam Besar) (1215). Magna Charta merupakan semacam kontrak antm 

beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris di mana untuk pertama kali 

seorang raja yang berkuasa mengkat diri untuk mengakui dm menjamin 

beberapa hak dan privileges dari bawahannya sebagai imbala. untuk 

penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biar pun piagam ini 

lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namuu 

dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan de~nokrasi.~~ 

Munculnya kembali prinsip demokrasi di Eropa Barat sangat didorong 

oleh terjadinya perubahan sosial dan kultural yang berintikan pada pendekatan 

pada kemerdekaan akal dari berbagai pembatasan. Dua kejadian besar yalcni 

Renasissance dan Reformasi telah menandai perubahan besar tersebut. 

Kata renaissance berarti: kelahiran kembali. Secara historis renaisance 

adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dirinya 

sebagai telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Di dalam kelahiran kembali 

itu orang kembali kepada sumber-sumber yang murni bagi pengetahuan dan 

keindahm. Dengan demikian orang memiliki norma-norma yang senantiasa 

berlaku bagi hikmat dan kesenian manusia. Bilamana perpindahan dari 

- 

76 Ibid. 



keadaban abad pertengahan ke keadaban renaissance itu terjadi, tidak dapat 

dipastikan.77 

Masa renaissance adalah masa ketika orang mamatahkan semua ikatan 

yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya 

sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, karena dasar ide ini adalah 

kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain 

yang menguasai atau membatasi dengan ikatan-ikatan. Hal ini di samping 

mempunyai segi positif yang cemerlang dan gemilang karena telah 

mengantarkan dunia pada kehidupan yang lebih modern clan mendorong 

berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga memberi isi 

buruknya sendiri, sebab dengan adanya pemikiran untuk lepas dari semua 

ikatan (dan orang tak munglun hidup tanpa ikatan-ikatan) berkembanglah 

sifat-sat buruk dan a sosial seperti kebencian, iri hati atau cemburu yang 

dapat meracuni pengludupan yang mengakibatkan terjadinya perjuangan 

sengit di setiap lapangan dengan saling bersiasat, membujuk, menipu atau 

melakukan apa saja yang diingmkan kendati melalui cara yang tercela secara 

Sementara itu, dari reformasi telah menawarkan ide-ide baru politik, 

meskipun ide-ide ini tidak selalu dikemukakan dalam idiom politik. Berbagai 

silang pendapat dari pembaru agama mengenai otoritas paus dan lembaga 

gereja jelas melibatkan pertimbangan tatanan politik dan sosial. Ada tiga tahap 

yang bisa dicatat dalam pekembangan pemikiran politik dari penulis-penulis 

Horun Hodiwijono, Son' S@mah FiIsafat Bmat 2, Kanisius, Yogynknrta, 1980, hlm. 11. 
'' JJ. Von Sechmjdt, Ahldahii Pemikir Besm tenfirng N ~ U M  d m  Hnkum, oleh 

R Wiratmo, dkk (penj), Pembangunan, Jakarta, 1980, hlm. 91 



Protestan di Era Reformasi: (1) penerimaan doktrin ninresistensi pada 

kekuasaan sekuler, (2) justifikasi teoritis terhadap teokrasi, (3) pegeseran dari 

doktrin nonresistensi pada doktrin oposisi aktif menetang pemerintah tirani. 

Yang pertama terdapat pada Luther, yang kedua pada Calvin, dan yang ketiga 

dalam tulisan-tulisan ~onarchomachs .~~ 

Masa emas selanjutnya adalah suatu era yang biasa disebut sebagai 

Aufllarung (abad pemikiran) dengan semboyan utamanya Sapere Aude. Pada 

masa ini (1650-1800), pikiran dibiarkan semakin liar dan bebas menembus 

batas-batas yang ditentukan Gereja dan semata-mata ditumpukan pada rasio 

atau akal. Kebebasan berpikir yang diawali dengan pembangkangan terhadap 

Gereja inilah yang mel&kan gagasan rnenakjubkan dalam bidang politik, 

terutama pada sistem dernokrasi yang sudah dirintis sebelumnya Sehingga 

berkembanglah pemikiran mengenai hak-hak berpolitik. Raja mulai dikritik; 

kekuasaan raja yang tidak terbatas sudah mulai dipertanyakan dengan ~engit.~' 

Sistem kerajaan, monarkhi absolut, sebenarnya sudah berkembang sejak 

tahun 1500-1700-an. Raja-raja seperti Isabella dan Ferdinand di Spanyol 

(1479-1516), kemudian raja-raja Bourbon di Perancis mentasbikan dirinya 

sebagai yang paling berkuasa berdasarkan pemahaman atas konsep "hak suci 

para raja" (divine right of king). Kecernasan demi kecemasan yang dilontarkan 

terhadap raja-raja temyata mendapat sarnbutan yang hangat dari kelas 

79 Henry J. Schmandt (tej), Fikafat Politik Kajian Historis dan' Zaman Yunani Xuno 
sampai Zaman Modem, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2002, hlm. 232. 

Koirudin, P '  PoIitik don Agenda fiansisi D e m o h i ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
2004, hlm 22. 



menengah (middle class), karma tingkat pendidikan mereka baik ditambah 

keadaan ekonominya yang cukup mapan.*' 

Filosofi yang diangkat sebagai senjata untuk melakukan perlawanan 

terhadap absolutisme para raja didasarkan atas teori kontrak sosial yang 

berpijak pada akar rasionalisme. Teori kontrak sosial dipaharni sebagai pesan- 

pesan universal yang berkeadilan dan berlaku untuk semuanya. Tidak peduli 

apakah ia ralqat jelata atau seorang raja sekalipun. Teori ini lantar populer 

dengan sebutan hukum dam (natural lws). Teori tentang kontrak sosial 

sendiri menganggap bahwa pola hubungan yang ideal antara raja dan 

masyarakat seharusnya mengkat kedua belah pihak. Raja perhatian terhadap 

nasib ralqatnya dan rakyat juga hams terhadap produk-produk hukum yang 

diberikan oleh sang 

Sesungguhnya teori kontrak sosial bersumber dari usaha untuk 

menentukan hak-hak politik bagi ralqat. Para pemikir yang berjasa dalam 

mengemukakan gagasan ini di antaranya John Locke dari Inggris (1632- 

1704) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755). Bagi Locke, hak-hak 

politik meliputi hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak atas milik (lrfe, 

liberty dan property). Sementara iconsep Montesquieu tentang negara adalah 

tentang trias politica. Pengaruh yang cukup menonjol dari gagasan dua filosof 

tersebut adalah Revolusi Perancis sekitar abad ke 18, serta Revolusi Amerika 

dalam melawan Inggris. Pada abad ke-19, gagasan tentang demokrasi semakin 

mendapat tempat yang berarti. Pada masa ini, demokrasi lebih 

'' Ibid 
* ~ m .  



menitikberatkan pada persoalan kemerdekaan individu , persamaan hak (equal 

right) serta hak pilih untuk seluruh lapisan warga negara (universal 

suffrage). 83 

3. Indikator Demokrasi serta Permasalahannya 

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan awalnya 

merupakan gagasan dari para filsuf Yunani khususnya di Athena pada abad ke 

5 SM. Akan tetapi, pemakaian konsep ini di m a n  modern dimulai sejak 

terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad 

ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti 

demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk 

peme~tahan. demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang 

bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk 

membentuk peme~tahan.84 

Hal itu sesuai ditinjau dari asal katanya oleh Andrew ~ e ~ w o o d ~ ~  yang 

menyatakan "democracy is derived from the Greek word giatos, meaning 

power, or rule, Democracy this means 'rule by the demos' (the demos 

reffering 10 We people, although the Greeks originally used this to mean 'the 

poor' or 'the many? (Demokrasi berasal dari kata Yunani ''Kratos" yang 

artinya kekuasaan atau atwan. Selanjutnya "demos" (demos mengandung arti 

rakyat, meskipun pada awalnya di zaman Yunani kata rakyat tersebut 

digunakan dalam pengertian 'orang sedikit' atau 'orang banyak'). 

83 Bid 
" S a m d  P. Huntington, Gelombang DemoRrdsasi Ketlga, Grafiafiti Jakarta, 2001, hlm 4. 
AdrewHeywood, Polih'a, Palgrave, New York, Second Edition, 2002, hlm 68. 



Dalam perspektif politik demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh 

Hendry B. Mayo yang diketengahkan kembali oleh Moh. Mahfud, MD yang 

memberikan pengertian sebagai berik~t:'~ '2 democratic political system is 

one in which public policies are made on a majority basis, by representatives 

subject to efective populer control at periodic elections which are conducted 

on the principle of political equality and under conditions of political 

freedom. " (Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa 

kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang 

diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pernilihan berkala yang 

didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 

te rjarninnya kebebasan politik). 

Pendapat lain dari pengertian demokrasi dikemukakan oleh Ibrahirn F.1 

Shihata yang mengatakan: It is a system where ordinary citizens have 

meanin&l, even if indirect, role in the flairs of the state, including the 

formulation of policies and laws and their implementation. Berdasarkan 

pada dua pendapat mengenai arti demokrasi, maka jelaslah bahwa demokrasi 

sesungguhnya suatu sistem yang menitikberatkan pada peranan akM dari 

rakyat. 

Definisi tersebut, sebenarnya mempunyai banyak persamaan dengan 

defhisi dari Bonger yang mengatakan :" 

86 Moh. Mah€i~d MD, De~okran~&~z Konslitusi ...@, Cii, hlm. 20. 
8l lbrahim F.l Shihata,"Democracy and Development," dalam Eugene Cotran and Adel 

Omar Sherif (ed), Democracy, the Rule of Law and Islam, Kluwer Law Internastional, Londom, 
1999, hlm 319. 

88 W.A. Bonger, Masalah-Masalah Denwkmsi (fioblemen der Democrat€e), te j. L.M. 
Sitorus), Yayasan Pembangunan, Jakarta, 1952. 



"Demokrasi. adalah suatu bentuk pemerintahan dari suatu kolektivitet 
yang memerintah diri sendiri, dalam ha1 mana sebagian besar anggota- 
anggotanya turut mengambil bagian baik langsung, maupun tidak 
langsung, dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan buat 
hukum". 

Selanjutnya, Moh. Mahfud, MD juga mengernukakan pendapat 

UNESCO yang menyoroti praktek demokrasi. Menurut UNESCO 

disimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap ambigu atau mempunyai arti 

ganda, sekurang-kurangnya ada ambiguity atau ketaktentuan mengenai 

lembaga-lembaga atau cam-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau 

mengenai keadaan Mtural serta historik yang mempengaruhi istilah, ide dan 

praktek demokrasi. Hal ini bisa dilihat betapa negara-negara yang sama-sama 

menganut asas demokrasi ternyata mengimplementasikannya secara tidak 

sama. Ketidaksamaan tersebut bahkan bukan hanya pada pembentukan 

lembaga-lembaga atau aparatur demokrasi tetapi juga menyangkut 

perimbangan porsi yang terbuka bagi peranan negara maupun bagi peranan 

rakyat.89 

Walaupun demikian, G. Bingham Powell, Jr memberikan sejumlah 

kriteria untuk melihat apakah demokrasi betul-betul terwujud dalam suatu 

negara. Kriteria tersebut adalah: 

1. The legitimacy of the government rests on a claim to represent the desires 

of its citizens. That is, the claim of the government to obedience to its laws 

is based on the government 's assertion to be doing what they want it to do 

(keabsahan sebuah pemerintah terletak pada pengakuannya untuk 

89 Moh. MahJ%d MD, Demohrasi &n Korrstilusi. ..Op.,Cit, hlm.20. 
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mewakili hasrat-hasrat warga negaranya. Yaitu, pengakuan pemerintah 

untuk mematuhi hukum-hukumnya didasarkan pada janji pemerintah 

untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan). 

2. The organized arrangement that regulates this bergain of ligitmacy is the 

competitive political election. Leaders are elected at regular intervals, and 

voters can choose among alternative candidates. In practice :at least two 

political parties that have a change of winning are needed to make such 

choices meaningjirl (kesepakatan tersusun yang mengatur tawar-menawar 

legitimasi ini berupa pemilihan politis yang mengandung persaingan. Para 

pemimpin dipilih pada masa-masa tertentu yang teratur, dan para pemilih 

dapat memilih di antara calon-calon yang tersedia. Dalam prakteknya, 

sekurang-kurangnya terdapat dua partai politik yang memiliki peluang 

menang itu diperlukan untuk membuat pilihan-pilihan di atas mengandung 

arti). 

3. Most adult can participate in the electoral process, both as voters and as 

candidates for inportant political ofice (sebagian besar orang dewasa 

dapat berpartisipasi di dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih 

maupun sebagai calon bagi jabatan politis penting). 

4. Citizens votes area secret and not coerced (tempat pemilihan bagi warga 

negara itu bersifat rahasia dan tidak dipaksa). 

5. Citizens and leaders enjoy basic freedom of speech, press, assembly, and 

organization. Both established parties and new ones work to gain 

members and voters (warga negara dan para pemimpin menikrnati 



kebebasan dasar dalam ha1 berbicara, mengutarakan pendapat, berkumpul 

dan berorganisasi. Baik partai-partai yang sudah terbentuk maupun partai- 

partai yang masih baru berkampanye untuk memperoleh anggota darn 

pemilih) . 

Selanjutnya, Robert A. Dahl berpendapat bahwa untuk menentukan 

tenvujudnya demokrasi dalam suatu pemerintahan negara diukur melalui tujuh 

indikator, yaitu: 

1. Control over governmental decisions about policy is constotutionally 

vested in elected o@cials. (Kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah 

mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan kepada para pejabat 

yang terpilih). 

2. Elected o@cials are chosen and peacefilly removed in relatively frequent, 

fair and free elections in which coercion is quite limited (para pejabat yang 

terpilih itu dipilih dan diganti secara dmai  di dalam pemilihan yagn relatif 

sering, adil, dan bebas yang didalamnya paksaan sangat dibatasi. 

3. Practically all adults have the right to vote in these elections (secara 

praktek semua orang dewasa memiliki hak pilih di dalam pemilihan ini). 

4. Most adults have the right to run for public ofices for which candidates 

run in this elections (sebagian besar orang dewasa memiliki hak untuk 

menduduki kantor-kantor publik yang sedang diperebutkan oleh para calon 

&dam pemilihan hi). 

5. Citizens have an efectivelly enforced right to ji-eedom of expression, 

particularly political expression, including criticism of the o@cials, the 



conduct of the government, the prevailing political, economic, and social 

system, and the dominant ideology (warga negara memiliki hak yang 

dikukuhkan secara efektif atas kebebasan berpendapat, lebih-lebih 

pendapat politis, termasuk kritik terhadap para pejabat negara, terhadap 

cara penyelenggaraan pemerintah, terhadap sistem politik, ekonomi, dan 

sosial yang sedang berlaku, dan terhadap ideologi yang dominan). 

6. They also have acces to alternative sources of information that are not 

monopolized by the government or any other single group (mereka juga 

memiliki akses terhadap surnber-sumber informasi alternatif yang tidak 

dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lain manapun. 

7. Finally they have and eflectivelly enforced right to form and join 

autonomous associations, including political associations, such as 

political parties and interest groups, that attempt to influence the 

government by competing in election and by otherpeacfil means (terakhir 

mereka memiliki hak yang dikukuhkan secara efektif untuk membentuk 

dan bergabung dengan perkumpulan-perkumpulan yang bersifat otonom, 

termasuk perkumpulan-perkumpulan politik, misalkan partai-partai politik 

dan kelompok-kelompok kepentingan khusus, yang berupaya untuk 

mempengaruhi pemerintah melalui persaingan di dalam pemilihan dan 

melalui cara-cara damai lainnya). 



Sementara itu, Afan Gaffar membenkan penyimpulan atas knteria yang 

dikemukakan oleh dua pakar di atas. Menurutnya indikator bagi pelaksanaan 

demokrasi di suatu negara, antara lain:90 

Pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang 

dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang 

hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat 

mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pemah, sedang, bahkan 

akan dijalaninya. Pertanggungjawban tersebut tidak hanya 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 jabatau harm bersedia 

menghadapi apa yang disebut sebagai public security, temtama yang 

dilakukan oleh media massa yang ada. 

Kedua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya 

rotasi kekuasaan hams ada, dm dilakukan s,ecara teratur dan damai. Jadi, tidak 

hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sernentara peluang orang lain 

tertutp sama sekali. Biasanya, partai-partai politik yang menang pada suatu 

pemilu akan diberi kesempatan untuk membentuk eksekutif yang 

mengendalikan pemerintahan sampai pada pemilihan berikutnya. Dalam suatu 

negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaannya 

biasanya rendah pula. Bahkan, peluang untuk itu sangat terbatas. Kalaupun 

A fan Caffar, Pofitik Indonesia Trmis is... Op.,Cit , hlm.7-9. 
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ada, ha1 itu hanya akan dilakukan dalam lingkungan yang terbatas dikalangan 

elit politik saja. 

Ketiga, rekruitmen politik yang terbuka. Untuk memunglankan terjadinya 

rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem reknitmen 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 demohtis, rekruitmen politik biasanya dilakukan secara t e m p .  

Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa 

gelintiran orang saja. 

Keempat, pemilihan umum. Dalam suatu negara demokratis, 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 mengdmti segala macam aktivitas 

p e m d h q  termasuk di dalamnya kegiatan karnpanye dan menyaksikan 

perhitungan suara. 

Kelima, menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, 

setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, 

termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat @eedom of 

expression), hak untuk berkumpul dan berserikat Peeabm of assembly), dan 

hak untuk menikmati pers yang bebas weedom of press). Hak untuk 



menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi 

politiknya, tentang suatu masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan 

masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, diakuinya hak untuk itu 

menentukan agenda apa yang diperlukan. Hak untuk berkumpul dan berserikat 

dapat diwujudkan dengan memasuki berbagai organisasi - politik dan 

nonpolitik-tanpa dihalang-halangi oleh siapa pun dan institusi mana pun. 

Kebebasan pers dalam suatu masyarakat dunia pers dapat menyampaikan 

infomasi apa saja yang dipandang perlu, sepanjang tidak mempunyai elemen 

menghina, menghasut, ataupun mengadu domba sesama warga masyarakat. 

Setelah diungkap indikator daripada demokrasi dalam suatu negara. Kini, 

dilihat dari segi implementasnya ternyata demokrasi juga masih menyimpan 

sejumlah permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat ditemukan dalam 

kerangka mewujudkan negara yang berdasarkan demokmsi, yakni:91 

1. Hak Asasi Manusia 

Diwujudkamya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 

1948 adalah kemenang~l fitrah dasar-manusia sekaligus dimulainya babak 

baru melawan penindasan terhadap kemanusiaan. Hak-hak politik warga 

negara sebagai HAM generasi pertama yang disusul dengan hak-hak 

ekonomi sosial sebagai HAM generasi kedua telah menjadi referensi bag 

proses demokratisasi di seluruh dunia. Meskipun demikian, 

kecenderungan rezim penguasa untuk memanipulasi kekuasaan demi 

kepentingamya seringkali dilakukan dengan menabrak rambu-rambu 

91 Koirudin, Partai Politk ... Op,Cit, him. 182-1 88. 



HAM. Aktivitas ini dilakukan mulai dari praktik yang paling keras sampai 

dengan cara yang paling halus, bahkan dilakukan dengan meminjam 

jargon-jargon stabilitas demokrasi. Dalam sejarah perjalanan manusia, 

sudah tidak terhitung kejahatan kemanusia yang dilakukan oleh dan atas 

nama kekuasaan. Dari Westeriling, Hitler, sampai Tiananmen. 

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

Bangunan politik yang sentralistik sangat memungkinkan terciptanya 

sebuah kondisi di mana rakyat semakin ditinggalkan. Dennis A 

Rondinelli mengungkapkan bahwa ada banyak ha1 yang menunjukkan 

bahwa politik sentralistik lebih membawa pada kondisi yang 

antidemokrasi. Kondisi-kondisi tersebut adalah seringnya rencana-rencana 

pemerintah tidak diketahui oleh masyarakat di tingkat bawah, yang berarti 

telah terjadi pengingkaran kehendak rakyat oleh penguasa. Lemahnya 

dukungan elit lokal. Elit lokal merupakan institusi representasi alternatif 

atas keberadaan rakyat di samping institusi formal semacam legislatif Ia 

memiliki basis legitimasi yang cukup kuat atas status perwakilannya itu. 

Dalam iklim sentralistik pendapat-pendapat elit lokal ini akan sangat 

terabaikan, padahal dengan kuatnya kepercayaan r w a t  terhadap mereka 

tentu membuat pendapat elit lokal ini tidak dapat diabaikan begitu saja 

dalam kerangka demokrasi. Lemahnya kontak pemerintah daerah dengan 

masyarakat. Tidak dapat memotong red tape prosedur politik dan 

administrasi yang panjang. Tafsir antidemokrasi yang diperagakan oleh 

model sentralistik tersebut telah mengiring perubahan paradigma 



hubungan elit-masyarakat dari top down menuju konsep devolusi, yaitu 

sebuah upaya politik untuk melekatkan relasi elit - rakyat melalui 

pembukaan katup struktur yang ada di atas. Dalam konsep ini terkandung 

makna yang dalam tentang bagaimana elit seharusnya mendekati rakyat, 

sementara di sisi lain civil society sedang berusaha dalarn konteks tentang 

bagaimana rakyat mendekati negara. Sehingga di sini kita mulai mengenal 

paling tidak ada dua jalur dalam penciptaan demoluasi, yaitu melalui 

pembenahan struktur negara dan melalui penguatan basis masyarakat. 

Kesadaran sinergetik seperti inilah sebenarnya yang akan mempercepat 

proses demokratisasi tanpa revolusi. 

3. Reformasi Birokrasi 

Konotasi birokrasi sering dirujuk dengan banyaknya aturan dm prosedur. 

Inilah berdasarkan penilaian khalayak umum mengenai kinerja birokrasi 

yang memang mengesankan kaku, gemuk secara organisasi sebingga 

lambat, cenderung korup, serta tidak responsif akan akseleratif terhadap 

urusan-urusan publik yang seharusnya ditangani oleh birokrasi. Wacana 

mengenai birokrasi modem dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler 

melalui konsep Reinventing Government. Pada prinsipnya, Reinventing 

Government mensyaratkan perubahan paradigmatik dari satu kondisi 

birokrasi yang kaku dan bertele-tele menjadi organisasi yang inovatif; 

fleksibel dan responsif. 



4. Kesetaraan Gender 

Salah satu agenda penting dalam perjuangan kesetaraan gender - dan 

ranah ini yang paling mungkin dijangkau oleh partai politik - adalah 

dengan tidak melakukan diskriminasi pada kelompok perempuan untuk 

berposisi dalam kekuasaan politik. Salah - satu wujudnya dengan 

mempe rjuangkan kuota perempuan dalam badan legislasi sebagai bentuk 

empati terhadap ketertindasan perempuan dalam ranah politik. 

5. Mengembalikan ~ i l i t e i  ke Fungsi Asalnya 

Kekhawatiran mengenai keterlibatan militer dalam medan politik 

sesungguhnya merupakan kekhawatiran yang beralasan. Kehadiran mereka 

sebagai kontestan politik tak lain karena mereka akan menjadi kekuatan 

tanpa tandingan. Otoritas terhadap penyelesaian masalah pertahanan dan 

keamanan negara yang diletakkan pada pihak militer akan 

mengkhawatirkan jika dipakai sebagai alat untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan politik bangsa. 

6. Pembaharuan Ruang Publik dan Transparansi 

Ruang publik yang tercipta dzla relasi antara negara dan rakyat mernang 

bukan ruang yang bebas dari kepentingan. Justru ruang publik ini selalu 

diperebutkan dan sering didominasi oleh negara untuk menghegemoni 

rakyatnya. Rakyat sendiri sesungguhnya bisa melakukan hal serupa 

terhadap ruang imajiner ini. Tetapi, kemenangan rakyat dalam menguasai 

ruang publikk ini sangat jarang terjadi. Melalui teori tindakan sosial, 

Herbermas melihat adanya tindakan-tindakan yang secara laten dan 



bersifat strategis yang memungkinkan terjadinya manipulasi dm gangguan 

komunikasi secara sistematis (systematically distorted communication). 

Maka dalam kondisi seperti itu, sangat memunglunkan terjadinya 

manipulasi informasi atau gangguan komunikasi yang dilakukan secara 

sistematis (systematically distorted communication), sehingga yang 

terdengar nyaring hanya satu suara, yaitu suara penguasa. Suara rakyat 

atau suara-suara yang menyuarakan keinginan rakyat hanya terdengar lirih 

dan talc bertenaga. 

4. Tipe-Tipe Demokrasi 

Demokrasi yang telah diperbicangkan selarna ribuan tahun ternyata 

dalam praktek mengalami pergeseran-pergeseran konseptual. Pergeseran- 

pergeseran ini dapat mengkat konsep demokrasi sendiri seringkali 

bersinggungan dengan persepsi dan budaya dari setiap negara yang 

mempraktekan demokrasi. 

Sejalan dengan pandangan ini, Sotjipto Wirosarjono mengemukakan 

bahwa tatkala hendak merumuskan norma demokrasi itulah ditemukan 

keberagarnan. Dimensi tempat dan waktu memberi warm beragam antara 

pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di satu situasi clan kondisi dengan 

situasi dan kondisi sosial budaya lainnya. Demokrasi di Amerika Serikat lain 

normanya apabila' dibandingkan dengan demokrasi di Jepang. Pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di India berbeda norma dan aturannya dengan yang ditemui 

di negara-negara Skandanavia. Walaupun demikian, tentu ada nonna baku 



yang hams ada di mana saja dan kapan saja, supaya ia tetap mencerminkan 

semangat etis demokrasi itu, yaitu pertanggungjawaban kepada rakyat (public 

accountability) dan kaidah contestability yaitu kesiapan untuk menjawab 

pertanyam atau ujian kesahihan atas segala perbuatan konstitusionalnya. 

Tujuan, dasar dan landasan tindakan atas nama rakyat siap diuji, apakah ia 

cermin kehendak bersarna, atau atas nama kepentingan lain daripada kehendak 

dan kesadaran etis r a k y a t ~ ~ ~ a . ~ ~  

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa ada bermacam-macam atribut 

demokrasi yaitu; demokrasi konstitusional, demolcrasi parlementer, demokrasi 

terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, 

demokrasi nasional dan ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ ~  Hal itu terangkum pula dari pengamatan 

Sri Soemantri yang menyatakan bahwa sekarang ini tidak ada satupun 

negara di dunia ini yang tidak berazaskan demokrasi. Meskipun arti yang 

diberikan kepada demokrasi tersebut tidak sama, namun setiap negara akan 

selalu mengatakan bahwa negaranya berdasarkan pada azas-azas demokrasi. 

Mochtar Masoed mengemukakan pendapatnya bahwa demokrasi ada 

dua, yakni demokrasi mayoritas (majoritarian democracy) dan demokrasi 

konsensus (consencus democracy). Demokrasi mayoritas adalah demokrasi 

yang berdasarkan pada kekuasaan politik mayoritas (concentrated and 

unrestricted polical power of the majority), sedangkan demokrasi konsensus 

92 Sotjipto Wirosardjono, Dialog dengan Kekuasaan, Esai-esai tentang Ag-, Negara 
dan Rakyat, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 184. 

93 Miriam Budiardjo, Dasar..@.,Cit, hlm. 50. 
94 Sri Soemantri M, Bunga R a w a i .  . . Op. Cil, hlm.42. 



adalah demokrasi yang didasarkan pada pembatasan dan pembedaan 

kekuasaan bower dispersion and limitation) .95 

Sementara Afan Gaffar mengemukakan pendapat dari pandang ilmu 

politik tentang tipe-tipe demokrasi. Dalam Ilmu Politik, dikenal dua macam 

pemahaman tentang demokrasi, yakni; Pertama, demokrasi normatif, artinya 

demokrasi hanya dipahami secara normatif; dan Kedua, demokrasi empirik, 

yang mengandung arti demokrasi yang didasarkan pada pemahaman secara 

empirik @rosedurn1 democracy)% 

5. Demokrasi dalam Perspektif Islam 

Bila ditarik jauh ke belakang temyata esensi dan semangat demokrasi 

yang dikenal sekarang bukanlah semata-mata hanya andil dari pemikir dan 

praktik Yunani Kuno, tetapi di zaman Nabi Muhammad dan para Khulafah 

Rasyidien telah mempraktikkan esensi pemerintahan demokrasi dalam bentuk 

musyawarah. Hal itu dinyatakan oleh Zainal Abidin ~ h m a d ' ~  sebagai 

berikut; 

bahwa demokrasi yang sejati sudah mencapai puncak kesempurnaannya, 
telah pernah diajarkan oleh Islam pada 14 abad yang lampau. Dimulainya 
dengan prinsip musyawarah dengan didampingi oleh perintah pemilihan, 
sehingga semenjak lahirnya demokrasi demokrasi dalam Islam sudah 
menjatuhkan pilihaunya kepada LLdemokmi perwakilan". Sudah sejak 

9S Mochtar Masoed,"Konsolidasi Demolcrasi," Makalah disarnpaikan dalam Seminar dnn 
Lokakmya Nasiond Evduasi K* atas Proses dnn Hasif Ammdemen UUD 1945, yang 
diselenpakan oleh Keluarga Alumni Universitas @ah Mada, Yogyakarta, 8-10 Juli 2002. 

Afan Gaffar, Pofitik Indonesia.. . Op.,Cit., hlm. 3. 
97 Zainal Abidin Ahmad, Konsep Politik Dan Ideologi Islam, Penerbit Bulan Bintang 

Jakarta, Cetakan Pertama, 1977, hlm. 11. Untuk jelasnya bacalah tulisan Abul A'la Al-Maududi, 
Khilafoh dnn Kergaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintohan Islam, Penerjernah 
Muhammad Al-Baqir, Cet. VII, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 112-1 15. Lihat pula Samir Aliyah. 
Sktem Pemerintahan PeradIan & Adat Dalam Islam, Penerjernah Asmuni S o l i  Zamakhsyari, 
Khalifa, Jakarta, 2004, blm. 103. 



semula, hak pernilihan baik untuk memilih atau untuk dipllih diberikan 
secara bebas, rahasia dan umum yang meliputi pria dan wanita, segala 
lapisan rakyat. Kemudian dilengkapkannya dengan segala dasar-dasar 
dan hak-hak yang hams dimiliki oleh rakyat dari suatu negara demokrasi 
sejati. 

Praktik demokrasi di jaman Nabi Muhammad hingga Khalifatul 

Rasyidien tersebut setidaknya memberikan wawasan bahwa demokrasi tidak 

hanya dipe rjuangkan oleh bangsa Yunani Kuno semata, tetapi telah diterapkan 

pula di kalangan bangsa Arab. Namun karena secara teoritik demokmi itu 

sendiri banyak dikembangkan oleh para pemikir Yunani (Barat) maka dalam 

ranah keilmuan akhirnya konsep Barat ini mempengaruhi pula bangsa dan 

negara di seluruh dunia dalam mengembangkan clan menggah demokrasi yang 

sesuai dengan jiwa dan filosofi bangsa dan negara masing-masing. 

Peristiwa-peristiwa ini telah inenunjukkan dengan jelas dikala Rasullallah 

SAW melahkan hijrah ke Madinah, beliau mendapat sambutan hangat dari 

kalangan kaum Muhajirin dan Ansor. Oleh karena, Beliau mendapatkan 

sambutan hangat, maka Nabi selain menjalan tugasnya sebagai seorang Nabi 

dan Rasul, ia juga dipercaya untuk menjadi Kepala Negara. 

Pada saat Nabi diberikan kepercayaan tersebut, sesungguhnya saat itu di 

Madinah masyarakatnya sedang mengalami faksionisme. Faksionisme itu 

dapat dibagi ke dalam dua bagian, yakoi; faksionisme intern dan faksionisme 

ekstern. Faksionisme intern ditandai dengan adanya faksi kesukuan Arab, Aus 

dan Hazraj, dan faksionisme agama, kaum Pagan dan Yahudi yang menguasai 

ekonomi Madinah. Lalu, faksionisme ekstern ditandai dengan berdirinya 



kekuasaan Quraisy di Mekah, di Barat terdapat imperium Romawi dan di 

Tirnur Lmperium ~ersia." 

Dalam situasi dan kondisi, di mana Nabi dipercaya sebagai Kepala 

Negara dan juga munculnya berbagai faksi ini Nabi berupaya melakukan 

konsolidasi. Langkah-langkah konsolidasi tersebut antara lain;'' 

Pertama, Nabi terutama lewat institusi masjid, kemudian 

memperkenalkan ikatan berdasarkan agama (ukhuwah Islamiyah), 

menggantikan ikatan konvensional saat itu berdasarkan darah. Nabi 

membentuk komunitas sosial yang didasarkan pada solidaritas sesama Muslim 

dan kesetiaan pada wahyu. Nabi mempersaudarakan kaum Muslimin Mekah 

yang hijrah (Muhajirin) dan kawn muslimin Madinah yang membantu 

(Ansor). Saking eratnya persaudaraan itu, sehingga mereka saling mewarisi, 

sebelum kemudian dilarang. Dengan itu, nabi telah mkg-integrasikan 

kekuatan bangsa Arab di bawah landasan dan motivasi keimanan, yang karena 

itulah dalam tahap sejarah 'kemudian mereka menjadi terhormat, padahal 

sebelumnya mereka sebagai bangsa yang terbelakang di dunia. 

Kedua, dalam rangka menegaskan kembali kontrak sosial pertama warga 

Madinah di atas, pada tahun kedatangannya juga (622M), Nabi memperluas 

kontraknya melalui penyelenggaraan perjanjian dengan warga Kota Madinah 

di luar kaum Muslimin, yaitu Kaum Yahudi dan Pagan. Perjanjian itu dikenal 

dengan Perjanjian Madinah. 

'* Sukron. Karnil, Islam dun Dentokrasi T e l d  Konseptuol dun Historis, h m a  Media 
Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 89. 

99 Ibid 



Melalui langkah-langkah ini Nabi berhasil mempersatukan kelompok- 

kelompok yang mengalami faksi-faksi. Keberhasilan ini sebenarnya didukung 

dengan cara musyawarah yang dikedepankan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya 

melalui musyawarah ini, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW telah 

mencemmkan semangat dari demokrasi. 

Konsep syura dalam pandangan Maududi dipahami sebagai teokrasi 

Islam. Al-Maududi sendiri berperidapat bahwa teokrasi Islam bukanlah 

kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok pemuka agama, melainkan oleh 

masyarakat Muslim. Namun dalam menjalankan kekuasaan ini kaum Muslim 

harus berpedoman pada Kitab Allah dan Sumah Rasul. Pimpinan Jama'at ini 

lebih suka menyebutkan bentuk pemerintahan Islam sebagai teo-demokrasi. 

Artinya kedaulatan rakyat terbatas dibawah naungan ~uhan.'" 

Badan lcgislatif dan eksekutif dalam pemerintahan seperti ini dianggotai 

oleh kaum Muslim, dan mereka jualah yang berhak membubarkan lembaga ini 

(non-Muslim sudah barang tentu tidak merniliki hak suara di negara semacam 

ini). Semua perkara tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Syariah akan 

diputuskan oleh kedua dewan terpilih ini, dengan berpedoman pada Al-Qur'an 

tentunya. Bilamana diperlukan penafsiran, akan lebih tepat jika tidak 

dilakukan oleh kelompok alim ulama atau ras tertentu, namun oleh siapa saja 

yang, karena pengetahuan Islamnya yang luas, memiliki kapasitas di bidang 

itu (Perlu dicatat bahwa Maududi secara umum tidak menerima prinsip ijtihad, 

kecuali untuk kasus-kasus yang belum ada hukumnya). Karena kaum Muslim 

100 Asghar Ali Engineer, Devolusi Negara Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakartq 2000, 
hlm. 216. 



awam - tidak harus dari golongan alim ulama - boleh ikut ambil bagian dalam 

proses penafsiran dan irnplementasi undang-undang, maka bentuk 

pemerintahan ini bisa digolongkan sebagai pemerintahan demokratis (kendati 

hak suara tidak dimiliki secara merata, namun hanya terbatas pada golongan 

Muslim). Namun jika sudah ada peraturan yang dinyatakan dengan jelas 

dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, kata Maududi, maka talc seorang pun 

boleh menyimpang dari peraturan itu, mesti hanya seujung rambut. Bentuk 

pemerintahan semacam ini dinamakan pemerintahan teokrasi. Dengan 

demikian, bentuk pemerintahan Islam bukanlah demokrasi dalam arti 

mengakui kedaulatan rakyat dan bukan pula teokrasi dalam pengertian bahwa 

hanya kalangan alim-ulama yang memegang kekuasaan dan membuat undang- 

undang, melainkan perpadun dari keduanya, yakni teo-dem~krasi.'~' 

6. Konsep Demokrasi di Indonesia 

Perkernbangan konsep demokrasi di Indonesia mengalami dinarnikanya 

seiring dengan sejarah bangsa Indonesia sendiri. Sebagaimana diketahui ada 

beberapa konsep demokrasi yang pemah diterapkan di Indonesia. Mulai dari 

demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan hingga demokrasi masa 

pemerintahan rezim orde baru. 

Afan Gaffar memberikan ciri dan karakteristik terhadap konsep 

demokrasi di Indonesia yang pemah diimplementasikan. Ciri-ciri tersebut 

dalam kesempatan ini dapat disarikan sebagai berikut: 

lo' ibid . 



Pertama, demokrasi masa revolusi kemerdekaan baru meletakan 

beberapa hal yang fundamental bagi demokrasi di Indonesia selanjutnya. Hal- 

ha1 fundamental tersebut,  yak^^; l). Politicalfianchise yang menyeluruh. Para 

pembentuk nrgara, sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat 

besar terhadap demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari 

pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap 

dewasa memiliki hak-hak politik yang sama, tanpa diskriminasi yang 

bersumber dari ras, agama, suku dan kedaerahan; 2). Presiden yang secara 

konstitusional ada kernunman untuk menjadi seorang diktator, dibatasi 

kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk 

menggantkan parlemen; 3). Dengan maklumat Wakil Presiden, maka 

d i m u n m a n  terbentuknya sejumlah paratai politik, yang kemudian menjadi 

peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa 

selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. 

Implementmi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 

baru terbatas pada interaksi politik di parlemen clan berfimgsi pers yang 

mendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain 

belum sepenuhnya tenvujud, karena situasi dan kondisi yang tidak 

memunglunkan. Sebab, pemerintah hams memusatkan seluruh energinya 

untuk bersama-sama dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan dan 

menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap terwujud. 

Kedua, Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan 

demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat 



ditemukan dalam pemjudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. 

Elemen-elemen demokrasi yang dimaksudkan adalah: 1). Lembaga 

perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi 

dalam proses politik yang berjalan. Penvujudan kekuasaan parlemen ini 

diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak 

pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya; 2). 

Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal 

ini dapat terjadi karena berfhngsinya parlemen dan juga sejumlah media massa 

sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini 

merupakan contoh konkrit dari tingginya akuntabilitas tersebut; 3). 

Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar- 

besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia 

menganut sistem banyak partai (multy party system). Ada hampir 40 partai 

politik yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam 

proses rekruitmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para 

pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekruitmen internal 

partai boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Sehingga setiap partai bebas 

memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Persaingan antara sejumlah 

tokoh partai politik untuk menjadi ketua partai berjalan dengan wajar dm 

demokratik. Hal ini terlihat dengan jelas dalam sejarah Partai Nasional 

Indonesia (PNI) dan partai Masyumi; 4). Sekalipun pemilihan umum hanya 

dilaksanakan satu kali -yaitu pada tahun 1955 -tetapi PemiIihan Umum 

tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi 



antara partai politik berjalan dengan semangat intensif Partai-partai politik 

dapat melakxkan nominasi calonnya dengan bebas, kampanye dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab, dalam rangka mencari dukungan yang kuat 

dari masyarakat pemilih. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, setiap 

pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan atau 

rasa takut. Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 1953 merupakan landasan 

berpijak yang sangat demokratis dan tidak memberikan peluang kepada 

Panitia Pemilihan Indonesia untuk melakxkan pengaturan lebih lanjut. Dengan 

demikian, Pemilihan umurn berjalan dengan sangat komperatif sebagaimana 

halnya dalam suatu pemerintahan yang demokratik, sekalipun Pernilihan 

Umum tersebut tidak dapat melahirkan satu partai politik yang kuat, yang 

mampu membentuk eksekutif; 5). Masyarakat pada umumnya dapat 

merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, 

sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan 

maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan 

jelas, dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta 

Pemilihan Umum (voter's association). Menurut istilah sekarang, yang 

tumbuh ibarat cendawan di musim hujan. Kebebasan pers juga dirasakan 

dengan baik, karma tidak dikenal adanya lembaga yang menghambat 

kebebasan tersebut. Pers memainkan peranan yang sangat besar dalam 

meningkatkan dinamika kehididupan politik, terutama sebagai alat kontrol 

sosial. Sekalipun pers itu sendiri merupakan instrumen politik yang sangat 

efektif dari sejumlah partai politik. Setiap partai politik yang besar mempunyai 



surat kabar. Partai IVasional Indonesia (PNI) memiliki Suluh Indonesia, yang 

kemudian berubah menjadi Suluh Marhaen; Partai Sosialis Indonesia 

mempunyai aiiliasi dengan harian Pedoman; Masyurni memiliki harian Abadi; 

dan Partai Komunis Indonesia (PKT) menerbitkan harian Rakyat. 

Ketiga, demokrasi terpimpin. Karalcteristik yang utarna dari perpolitikan 

pada era demokrasi terpimpin adalah: 1). Mengaburnya sistem kepartaian. 

Kehadiran partai-partai politik, bukan untuk mempersiapkan diri dalam 

kerangka kontestasi politik untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan 

(karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan 

elemen penopang dari tarik tambang antara Presiden Soekamo, Angkatan 

Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa 

partai-partai politik masih memiliki otonomi dalam proses internalnya, 

walaupun kemudian dalam perjalanan selanjutnya dibatasi hanya sepuluh 

paratai politi!~ saja; 2). Dengan terbentuknya DPR GR, peranan lembaga 

legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Sebab, 

DPR-GR kemudian lebih merupakan instnunen politik Presiden Soekamo. 

Proses rekruitmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh Presiden; 3) 

Basic human rights menjadi sangat lemah. Soekarno dengan mudah 

menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan 

kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. 

Sejumlah lawan politiknya menjadi lahan politik Soekamo, terutama yang 

berasal dari kalangan Islam dan sosialis; 4). Masa demokrasi terpimpin adalah 

masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sejumlah swat kabar dan 



majalah diberangus oleh Soekarno, seperti misalnya Harian Abadi dari 

Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI; 5). Sentralisasi kekuasaansemakin 

dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas. Undang- 

undang tentang Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1957, diganti dengan Penetapan 

Presiden, yang kemudian dekembangkan menjadi Undang-Und.ang No. 18 

Tahun 1965. 

Keempat, demokrasi dalam pemerintahan orde baru. Karakteristik 

demokrasi pada masa pernerintahan orde baru terdiri dari; 1). Kekuasaan 

kepresidenan atau presidency di Indonesia menempati puncak piramida yang 

ada dalam struktur kekuasaan secara keseluruhan. Sekalipun menurut 

konstitusi presiden mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga tinggi 

negara yang lain, tetapi presiden merupakan primus inter pares, yang utama 

dari yang setara; 2). Angkatan bersenjata - terutama Angkatan Darat - 

mempunyai peranan politik yang sangat penting, terutama sebagai stabilisator 

dan dinamisator politik. Tetapi prevalensi ABRI tidak hanya dalam bidang 

politik, bahkan dapat juga ditemukan dalam bidang ekonomi, sosial- 

kemasyarakat, termasuk olah raga dm kesenian. Dalam bidang polibk, ABRI 

memainkan politik, secara langsung atau tidak, melalui organisasi sosial dan 

politik yang ada; 3). Birokrasi sudah tidak dapat disangkal lagi bahwa 

prevalensi birokrasi di Indonesia adalah tinggi sekali. Kita akan 

menemukaunya pada hampir semua tempat dan semua tingkatan. Bahkan kita 



tidak akan dapat menghindar diri dari birokrasi. Salah satu contoh yang sangat 

konkret adalah yang berkaitan dengan izin. 

Apabila melihat pada perkembangan konsep demokrasi di Indonesia, di 

samping dipengaruhi oleh faktor sejarah bangsa Indonesia, kala itu juga sangat 

dipengaruhi atas sistem politik yang diterapkan oleh kekuasaan yang ada. 

Namun demikian, dalam sejarah nampak bahwa sesungguhnya para founding 

fathers bangsa ini menghendaki benar-benar demokrasi dapat ditegakkan. 

Salah satu founding jathers yang sangat kritis mendorong 

diimplementasikannya dernokrasi adalah Bung Hatta. 

Sejak Republik Indonesia memasuki pertengahan dekade setelah 

Proklamasi Kemerdekaan Bung Hatta dalam buku Demokrasi Kita telah 

menggelar peta peradaban baru demokrasi di Indonesia di mana garis-garis 

pembatasnya nampak jelas. Garis-garis pembatas tersebut adalah:'02 

Pertama, dihormatinya pemilihan umum, sehingga waktu dibubarkan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu 1955 dengan suatu Penetapan 

Presiden dan diganti dengan DPR yang semua anggotanya ditun.uk oleh 

Presiden, maka dikatakan oleh Bung Hatta bahwa'lenyap sisa-sisa demolcrasi 

yang penghabisan." 

Kedua, "Moral courage" yang menjiwai tindakan Bung Hatta dalam 

melontarkan kritik pedas pada Demokrasi Terpimpin Bung Karno, yang 

dinilainya sudah menjurus menjadi suatu governing authority untuk selalu 

'02~ung Ham Demokrasi Kita Idealisme d m  Reditas Serta Unsur yang 
Memperkuatqq Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm.xvi-xvii 



memperoleh checking sesuai mekanisme check and balance sesuai mekanisme 

check and balance dalam demokrasi yang sehat. 

Ketiga, golongan oposisi diperhitungkan oleh Bung Hatta sebagai sesuatu 

yang penting dalam demokrasi, dan Demokrasi Terpimpin dinilainya telah 

menyingkirkan sama sekali anggota-anggota yang termasuk oposisi." 

Keempat, dengan munculnya geralcan baru bernama "Liga Demokrasi" 

dinilai oleh Bung Hatta sebagai adanya "persatuan hati" yang ditentang 

dengan pertanyaan beliau mengenai kesanggupannya untuk dapat 

menggariskan pendirian bersama untuk membangun suatu demokrasi yang 

sehat, yang dapat ditempatkan dalam sistem Pancasila." 

Kelima, visi Bung Hatta yang terkait dengan munculnya gerakan baru 

"Liga Demokrasi" itu memberi indikasi mengenai pentingnya dilembagakan 

sistem oposisi yang sehat, yang akan menwdupkan mekanisme check and 

balance. Sekaligus memantapkan "kubu oposisi" untuk siap mengambil oper 

pemerintahan, apabila pemerintahan yang ada tergusur dalam Pemilu 

berikutnya. 

Keenam, lebih tegas lagi sinyalemen Bung Hatta mengenai praktek- 

praktek yang merusak kehidupan demokrasi. Partai-partai politik yang 

diharapkan untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar supaya 

rakyat belajar merasa tanggung jawabnya sebagai pemangku negara dan 

anggota masyarakat," malahan menjadikan partai sebagai "tujuan dan negara. 

jadi alatnya". Maka muncullah apa yang beliau katakan adanya "berbagai jenis 

petualangan politik dan demokralisasi merajalela." Ditambah lagi dengan 



praktek dimana jabatan-jabatan umum diisi oleh orang-orang yang "sering 

keanggotaan partai jadi ukuran, bukan dasar the right man in the right place. 

Bukankah ini persis sebagai yang kita perjuangkan sekarang untuk 

memberantas KKN? 

Kalau melihat dengan seksama atas garis-garis pembatas yang 

dikemukakan oleh Bung Hatta serta diirnplementasikan secara konsisten, 

maka barangkali sejarah demokrasi di Indonesia akan berbeda dari apa yang 

terjadi saat sekarang ini. 

C.TEORI PERZTNDANGUNDANGAN 

Teori perundang-undang merupakan salah satu teori yang penting di 

dalam mengkaji suatu sistem ketatanegaraan. Teori perundang-undangan ini 

biasanya menjelaskan mengenai eksistensi dan substansi daripada perundang- 

undangan sendiri. Dalam kesempatan ini akan diuraikan beberapa aspek dalam 

teori perundang-undangan. 

1. Eksistensi Perundang-undangan dalam Negara Hukum. 

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa salah satu ciri dari 

konsepsi negara hukwn yang demolaatis (democratisch rechsstaat) 

mendasarkan diri pada aturan-aturan hukum dimana rakyat dilibatkau untuk 

ikut di dalarn mengambil keputusan. 

Keikutsertaaan tersebut dapat dalam bentuk memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk melakukan berbagai prakarsa mengusulkan untuk 

mengatur sesuatu atau memberikan kesempatan pada masyarakat untuk 



menilai, memberikan pendapat atas berbagai kebijaksanaan negara atau 

pemerintah di bidang per~ndan~-undangan.'~~ 

Dari konsepsi ini, pada dasamya pengambilan keputusan tersebut dapat 

diwujudkan dalam pembentukan perundang-undangan. Pembentukan 

perundang-undangan itu sendiri diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu 

peraturan perundang-undangan. Dimanapun atau kapanpun, hanya negara atau 

pemerintah yang dapat melahirkan peraturan perundang-undangan. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bentuk monopoli negara 

yang absolut, tunggal dan tidak dapat dialihkan pada badan yang bukan badan 

negara atau bukan badan pemerintah.'" 

Sebagai ciri negara hukum dengan cara membentuk perundang-undangan 

secara demokratis merupakan perkembangan terakhir dari konsep negara 

hukum sendiri yang sebelumnya menganut asas legalitas. Asas legalitas 

sebagai nunusan asas yang sudah ada sejak penerapan negara hukum, ternyata 

mendapatkan kritik dan penetangan. Hal ini salah satunya yang pemah terjadi 

di Negara Belanda. 

Perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat tidak cukup kalau 

hanya diatur secara formal dengan asas legalitas; akibatnya Negara H u b  

Formal mendapat b t i k  cukup pedas di Negara Belanda, sehingga Scheltema 

beranggapan bahwa terdapat banyak tindakan kebijaksanaan dari pemerintah 

dalam berbagai keientuan. Hal ini dimungkiukan dengan adanya delegasi dari 

'03 Bagir Manaq"Po1itik Perundang-undangan," Makalah disampaih dalam Pendidikan 
Singkut Kajian Perundang-imdangan - Pendekatan Teoritis h n  Pr-, y aag diselenggarakan . - - - 

Fakultas Hukum Andalas, Padaag, Desember 1993, h h  2, 
'04 Ibid. 



kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah dalam membuat 

peraturan pelaksanaan, dan adanya Freies Ermessen mernungkmkan 

pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Struycken menganggap, dalam abad XX ini sudah 

tampil negara baru, yaitu negara (negara hukum) yang membagi segala 

kebutuhan hidup, yang membantu para warga negara dengan berbagai sarana 

yang diperlukan.lo5 

Dalam negara modern, negara tidak membebani para warga negara dalam 

kewajiban melakukan sesuatu, tidak dapat memerintah atau melarang 

terkecuali atas dasar perintah hukurn, yang ditetapkan oleh raja dalam 

musyawarah dengan perwakilan rakyat. Hukurn belum cukup memberikan 

perlindungan atas kebebasan pribadi. Hal ini disebabkan semakin luasnya 

pertumbuhan berbagai kegiatan negara, dan peran pembentuk undang-undang 

telah berkembang dari sernula sebagai pembentuk norma-noma menjadi 

pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada 

pemerintah. lo6 

Pendelegasian tugas pembentukan undang-undang kepada pemerintah 

sudah memenuhi asas legalitas, asal saja dilaksanakan berdasarkan hukum. 

Dalam hal ini pembentuk undang-undang hendaklah menentukan batas 

jangkau pendelegasian wewenang, serta bidang-bidang yang boleh 

didelegasikan hendaklah dirumuskan secara cermat. Atau setidak-tidaknya 

pembentuk undang-undang menetapkan kerangka atau garis besarnya, sedang 



yang didelegasikan hanya perinciannya. Hal ini terutama sekali dalarn 

peraturan yang berlaku untuk umum.lo7 

Dari pe rjalanan inilah, maka keberadaan perundang-undangan merupakan 

hal yang tidak dapat dipisahkan, meskipun perundang-undangan itu sendiri 

tidak lagi sekaku sebelumnya. Fleksibelitas dari peraturan perundang- 

undangan yang diberikan kepada pemerintah dimaksudkan untuk menciptakan 

kesejahteraan pada rakyat. 

Asas legalitas itu meliputi baik materiil legality yang menghendaki 

penerapan hukum hams melalui putusan-putusan pengadilan dan lain-lainnya, 

menurut isinya hams sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang 

bersangkutan maupun suatu formal legality yang memperhatikan hirarki 

perundang-undang yang ada. lo8 

Kini asas legalitas merupakan unsur utama atau elemen yang utama dari 

sebuah negara hukum sebab memang negara hukum adalah suatu negara yang 

diperintah oleh hukum bukan oleh orang-perorang atau government by laws 

not by men. Hukumlah yang supremasi, hukumlah yang memberikan 

kekuasaan dan yang mengatur kekuasaan, bukan kekuasaan adalah hukurn 

(recht is macht) bukan (macht is recht). log 

Pandangan yang serupa dijelaskan oleh Roscoe Pound bahwa "Law as a 

fool of social engineering", maka hukum hams ditempatkan sebagai supremasi 

atas kekuasaan. Dari sinilah dibangun sebuah asumsi dalam ilmu hukum 

bahwa "hukum menentukan dan mempengaruhi kekuasaan (politik) atau 



kekuasaan harus tunduk pada hukum'?. Sri Soemantri ~ a r t o s o e w i ~ n j o " ~  

mengibaratkan ha1 tersebut dengan lokomotif dan re1 kereta api. Kekuasaan 

ibarat lokomotif dan hukum ibarat re1 kereta api. Kereta api harus berjalan di 

atas rel, maka kekuasaan juga harus berjalan di atas hukum. 

Bertalian dengan hal tersebut, Mochtar ~usumaatmadja"' 

mengemukakan bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagi pentaatan 

ketentuan-ketentuannya, maka hukum memerlukan kekuasaan bagi 

penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum itu tak lain merupakan kaidah sosial 

yang berisi anjuran belaka. Sebaliknya hukum berbeda dari kaidah sosial 

lainnya, yang juga mengenal bentuk-bentuk paksaan, dalam ha1 ini bahwa 

hukum itu sendiri diatur, baik lnengenai cara maupun ruang gerak atau 

pelaksanaannya oleh hukum. Secara populer, dikenal slogan "hukum tanpa 

kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman". 

2. Norma Hukum dalam Negara 

Norma hukum ada di dalam masyarakat, sebab norma hukum 

dimaksudkan untuk mengatur segala kepentingan yang timbul dalam 

masyarakat tersebut. Di samping, untuk tujuan itu, hukum juga ada dalam 

upaya mencukupi kebutuhm masyarakat. 

Norma hukum pada dasarnya merupakan salah satu dari norma sosial. 

Artinya, selain n o h a  hukum di dalam masyarakat ada norma-norma sosial 

"O Ditulis kembali oleh Moh. Mahfud MD., Dalarn Bagir Manan (Editor), Kedaulutan 
Rnkynl, Hak h i  Manusia, dan Negara Hukwn, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. 
R. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 23. 

111 Muchtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembnngunan, 
Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 4. 



lainnya. Norma-norma ini sifatnya ikut menjaga ketertiban dan keamanan di 

dalam masyarakat. 

Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa untuk 

melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat terdapat beberapa 

kaedah sosial, yakni; kaedah kepercayaan atau keagamaan, kaedah kesusilaan, 

kaedah sopan santun atau adat, kaidah hukurn.'12 

Syahran Basah memaparkan secara lengkap lagi mengenai norma- 

norma sosial di atas, yakni:1'3 

Norma agarna adalah norma yang berpangkal pada kepercayaan adanya 

Yang Maha Kuasa, dan menganggap norma agama ditentukan oleh Tuhan 

Yang Maha Kuasa di alam semesta ini. Pelanggaran terhadap norma agama 

berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan, yang akan mendapat hukuman 

diakhirat kelak. Contoh norma agama misalnya "kamu tidak boleh 

membunuh", "kamu tidak boleh mencuri," "kamu tidak boleh berdusta atau 

ingkar janji." 

Norma kesusilaan adalah norma .yang berpangkal pada hati nurani 

manusia sendiri, yang membisikan agar melakukan perbuatan-perbuatan yang 

baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Pelanggran 

terhadap norma susila berarti melanggar perasaan baiknya sendiri yang 

berakibat penyelesaian. Perbuatan yang tidak mengindahkan norma susila 

112 Sudiho Mertohsumo, Mengenal Hukum Suatu Pengunfar, Liberty, Yogyakarta, 
1999, hlm 12. 

'I3 Syahran Basah. Rangkurnan Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 
hlm. 7-8. 



disebut a susila. "Kamu tidak boleh membunuh, "kamu tidak boleh mencuri," 

kamu tidak boleh berzinah", juga merupakan contoh-contoh norma kesusilaan. 

Norma kesopanan adalah norma yang timbul atau diadakan dalam suatu 

masyarakat, yang mengatur sopan santun dan perilaku dalam pergaulan hidup 

antar-sesama anggota masyarakat. Norma kesopanan ini didasarkan pada 

kebiasaan, kepantasan atau kepatutan yang berlaku dalam suatu :masyarakat. 

Orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesopanan akan dicela 

oleh sesama anggota masyarakatnya. Celaan ini tidak selalu dengan mulut, 

tetapi bisa dengan cam lain dari bentuk lain, misalnya; dibenci, dijauhi, 

dipandang tidak tahu tata krama, dipandang hina dan lain sebagainya oleh 

anggota masyarakat sekelilingnya. Norma kesopanan misalnya 

menentukan:"jangan bersikap kasar terhadap orang lain," "kamu jangan 

berlaku sombong," "kamu jangan meremehkan orang lain" clan sebagainya 

Meskipun nonna hukum menlpakan norma tersendiri, namun norma 

hukurn ini kalau dilihat dari keinunculannya banyak dipengaruhi juga oleh 

norma-norma sosial yang lainnya. Hal ini sebagaimana Vinogradoff 

mengemukakm bahwa norma hukum itu tumbuh dari praktek-praktek yang 

dijalankan oleh anggota-anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama 

lain. Praktek-praktek ini bukannya berpedoman pada preskripsi peraturan- 

peraturan atau sistem hukum, melainkan praktek-praktek yang dituntut oleh 

pertimbangan memberi dan menerima dalam hubungan mereka satu sama lain 

yang diukur oleh pertimbangan kepatutan.ll4 Berikut ini skema I yang 

'I4 Sarfiipto Rahardjo, Hukunr d m  Mayardat, Angkasa, Bandung, 1979, hlm. 31. 



memberikan gambaran atas norma-norma sosial di atas berikut norma 

h ~ k u m : " ~  

Tabel I 

KARAKTERISTIK NORMA-NORMA SOSIAL 

KAEDAH 
KEPERCAYAAN 

Tujuan 

1 sikap batin I I lahir 

KAEDAH 
KESUSILAAN 

I manusia iahat 

KAEDAH 
FIUKUM 

KAEDAH 
SOPAN SANTUN 

Umat Manusia: 
Peny empumaan 
manusia; 
Jangan sarnpai 

1 korban 

Perbuatannya yang 
konhit; 
Ketertiban masyarakat; 
Jangan sarnpai ada 

masyarakat Dan 

Isi 1 Ditujukan kepada 

1 secararesmi 
Daya (Membebani ( Mernbebani ( hfembebani kewajiban ( Membebani 

1 Ditujukan kepada sikap 

usul 
A s d  Darituhan Diri sendiri 

Dari diri sendiri Sanksi 

Secara konseptual, norma hukum dapat dibagi dalam dua macam, yakni; 

Kekuasaan luar yang 
rnermksa 

Dari masyarakat Darituhan 

~ e j a  

Pertama, norma hukum yang bersifat imperatic yaitu norma-norma hukum 

1 secara tak resrni 

yang secara a priori hams ditaati; dan khua, norma hukum yang fakultatif, 

Sumber: Sudikno Mertokusumo. 

kewaj iban 

yaitu norma-norma hukum yang tidak secara a priori mengkat atau wajib 

Norma hukum ada yang berbentuk tidak tertulis dan tertul~s. Norma 

kekvajiban 

hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara 

kewajiban dan 
memberi hak 

spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Karena 

tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, maka seringkali tidak mudah untuk 



diketahui. Norma hukum yang tertulis, yaitu yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan pada daun lontar. dalam bentuk uudang-undang dan sebagainya.'17 

Pengertian norma hukum dalam bentuk undang-undang sering disebut 

hukwn positif. Hukunl positif dalam wujud seperti ini dipahami sebagai 

hukuni yang berasal dari suatu pemerintah yang sah dalam suatu negara yang 

berdaulat. Pemerintah ~ t u  meneliti situasi, melihat kebutuhan akan peraturan- 

peraturan tertentu, lalu mengesahkan peraturan itu. Dapat dipastikan juga 

bahwa pembuatan peraturan itu dipen- oleh berbagai fbktor. Sudah 

barang tentu situasi historis dan politik suatu masyarakat terlebih dahulu 

meiljadi dasar pertimbangan. Kemudian juga idiologi negara dapat menjadi 

petunjuk dalam membentuk undang-undang. Mungkin juga kepentingan 

pribadi atau nafsu kekuasaan ikut menentukan isi undang-undang. Tetapi 

pengertian hukurn sebagai norma suatu hidup bersama yang adil tidak masuk 

pertirnbangan mereka. ' l 8  

Walaupun tanggapan hukum sebagai suatu aturan yang adil tidak 

diperoleh melalui penyelidikan ilmiah, pada orang tetap ada keyakinan bahwa 

hukum ada hubungan dengan yang seharusnya. Dalam hati manusia hiduplah 

keinsyafan keadilan yang mernbawa orang kepada suatu penilaian faktor- 

faktor yang berperanan dalam pembentukan hukum. Dengan demikian orang- 

orang membedakan antara suatu ideologi yang baik dan yang jahat, antara 

tindakan yang diambil derni kepentingan pribadi dan tindakan derni 

I n  lbid 
Thee Huijbers, FUsofnt Hukum dal' Linl'os SejarnI~, Kanisius, Yogyakarta, 1982, 

hlm. 274. 



kepentingan urnum. Suatu tindakan yang tidak adil umurnnya tidak dianggap 

sebagai tindakan h~kurn . "~  

3. Hubungan Lembaga Pemerintahan dan Perundang-undangan 

Untuk menjelaskan lembaga pemerintahan dan hubungannya dengan 

perundang-undangan, maka sebelumnya akm diuraikan arti pemerintahan dan 

lembaga pernerintahan serta perundang-undangan sendiri. 

Istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut government, dalam 

bahasa Perancis gouvernment yang k e d w y a  berasal dari perkataan latin 

gubemaculum, artinya kemudi.l2' Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa 

istilah pemerintahan berarti sangat luas, yakni meliputi semua pengurusan 

negara oleh segala alat-alat kenegaraan.I2' 

Van Vollenhoven mengarhkan pemerintahan negara itu dalam arti luas 

dan dalam arti sempit. Dalam arti luas seluruh kekuasaan pemerintahan negara 

dapat dibagi rnenjadi empat, yakni:122 

1. hestuur atau pemerintahan yaitu kekuasaan unti~k lnelaksanakan tujuan 

negara; 

2. politie, ialah kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan 

ketertiban umum dalam negara; 

3. rechtspraak, atau peradilan yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di 

dalam negara. 

'I9 Ibid. 
120 Afeng Syari fudin, Pengaturan Knnrdinari Pemerintahan di Daerah, Ci tra Aditya 

Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2. 
12' Wi jono Prodjodikoro, Asaoasm Hukum Tata Negaru di Indonesia, Dim Rakyat, 

Jakarta, 1970, hlm. 62. 
12' Atmg Syarifudin, Pengaturan ... Op.,Cit, hlm. 4. 



4 .  regeling, atau pengaturan perundang-undangan yaitu kekuasaan untuk 

membuat peraturan-peraturan umum ddam negara. 

Dalam arti sempit, pemerintahan negara itu tidak meliputi kekuasaan- 

kekuasaan perundang-undangan, peradilan dan p01isi.'~~ Dari pendapat Van 

Vollenhoven, maka dalam bagian ini dapat dipaharni bahwa pemerintahan 

meliputi pada pemerintahan dalam arti regeling. Pemerintahan dalam arti ini 

sebagaiamana diartikan di atas, senantiasa melaksanakan kekuasaan untuk 

membuat peraturan-peraturan m u m  dalarn negara. Hasil dari pembuatan 

peraturan ini adalah peraturan itu sendiri. 

Dewasa ini, h g s i  "bes!uu?', "politic" dan "rech!spraak" pada ajaran 

Van Vollehoven sudah berkembang mcnjadi "bes!uursrech! ", "polirierech! " 

dan "rech!spmakt;rech!", narnpaknya fungsi "regeling" belum menjadi 

"regelingsrecht " (Van Vollenhoven dan pengiku~pengikutnya menyebutnya 

"regelaarsrech! "). Jurgen Rodig mengatakm., suatu teori perundang-undangan 

akan menempuh arah yang salah apabila ia sejak semula diartikan sebagai 

bagian yang tidak berdiri sendiri dari tmri pengaturan (regelungstheorie) yang 

bersifat yuridis Heinz Schafter juga berpendapat, masalah-masalah 

teoritis dan praktis tentang ilmu pembentukan hukum (Rechtssetzungslehre) 

tidaklah hanya meliputi pembentukan undang-undang dalam arti formal 

semata-mata, melainkan juga meliputi pernbentukan selunlh peraturan yang 

berlaku ~rnun.1. '~~ Juga Van der Vlies ketika dalam disertasinya 

' '' Ibid. 
'" Philipus M Hadjon, Pemerinah Menurut Hukum, Yuridiky 1993. 
'25 Philipus M. Hadjon Pengerticm-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan, 

Djwnali, 1980, hlm. 9. 



mengemukakan asas-asas pembentukan peraturan yang patut dan baik ia 

menyebutnya "regelgeving " ("algemene beginselen van behoorlijkz 

regelgeving ") dan bukan " ~ e t ~ e v i n ~ " ' ~ ~  Di Negara Belanda, sejak 1 Januari 

1993 berlaku petunjuk pemerintah melalui keputusan Perdana Menten 18 

Nopernber 1992, tentang penyusunan dan pembentukan berbagai peraturan 

yang disebut "Amijzingen voor de regelgeving". Sedang yang dimaksud 

dengan "regeling" ialah peraturan perundang-undangan (algemeen 

verbindende voorrschrrfen), dan peraturan kebijakan (heleidsregels). 

Peraturan adalah hukurn yang in abstracto atau general norm yang 

sifatnya meng&at umurn (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal- 

ha1 yang bersifat umum Peraturan terkadang diartikan dalam 

bahasa lain sebagai perundang-undangan. Perundang-undangan dalam bahasa 

Inggris disebut legislation, bahasa Belanda diistilahkan wetgeving. 

Perundang-undangan dapat diberi dua pengertian, yaitu; Periama, 

perundangundangan merupakan proses pembentukan peraturan-peraturan 

negara, baik di tingkat Pusat maupun di tiugkat Daerah; Kedua, perundang- 

undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil penibentukan 

peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat ~ a e r a h . ' ~ ~  

Perdturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang 

dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang benvenang yang berisi 

12' Bagir Manan, DasarcDasar Perundang-Undavgan Indottesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 
1002, hlm. 1-3, 

12' SF. Marbun clan Moh. MahCud MD, Pokok-Pokok Hukum Adminbbasi Negara, 
Liberty, Yogy&ar@ 1987, hlm. 94. 

I" Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perunrlanpuntlangan, Kanisius, Yogyakarta, 
1 998, hlm. 3. 



aturan tingkall laku yang bersifat atau mengkat secara u r n ~ r n . ' ~ ~  Dari 

pendapat ini dapat dikemukakan bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan 

sebagai peraturan perundang-undangan apabila memenuhi beberapa kata kunci 

dari rumusan di atas, yakni: 

1 .  Keputusan bersifat tatulis; 

2. Dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang benvenang; 

3. Berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengkat secara umum. 

Red Dickerson menyatakan bahwa aturan-aturan tingkah laku yang 

mengkat secara umum itu dapat 'berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, 

kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.l3' 

Dalam kepustakaan Belanda (berasal dari Jennan) dikenal pemahaman 

tentang Wet yang formal d m  yang material (her jbrmale en her materiele 

wet-rbegrip). Pmgertian wet dalam arti formal dan wet dalam arti materiil, kata 

wet khusus di sini tidak tepat apabila diterjemahkan dengan undang-undang. 

Jadi tidak tepat apabila kata-kata wet in jormale ztn diterjemahkan dengan 

undang-undang dalam arti formal atau pun kata-kata wet in maleriele zin 

dengan undang-undang dalam arti materiil.I3' 

Pada saat ini mash banyak buku dan para ahli yang menerjemahkan 

istilah wet in formale zin dan wet in materiele zin secara harfiah sebagai 

undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti materiil 

- - 

129 B'agir Manan, "Ketentuan-ketenm tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan dalam Pembangunar; Hukum Nasionalj''Malcalah disajikan pada pertemuan ilmiah 
tentang Kedudukan Hir+biro HukumWnit Kerjo Deportemen/ LPN11 dalom Pembongunan 
Hukum, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukm Nasional, Departemen Kehakiman, di 
Jakarta, tanggal 19-20 Oktober 1994, hlm. 1. 

I3O Ib&L 
'" A. llarnid S. Attarnirni,Ter man... " DiserlmL.OpC&, hlm. 199 



tanpa melihat pengertian yang terkandung di dalamnya, begitu pula dalam 

sistem perundang-undangan kita. Di Belanda apa yang disebutkan dengan wel 

in formale zin adalah setiap keputusan yang dibuat oleh Hegering dan Slaten 

Generaal, terlepas apakah isinya suatu penetapan (beschikking) atau peraturan 

(regeling), jadi dalam ha1 ini kita melihat dari pembentukannya, atau siapa 

yang membentuk, sedangkan yang disebut wet in materiele zin adalah setiap 

keputusan yang dibentuk baik oleh Regering dan ,5'taten Generaal maupun 

keputusan-keputusan lain yang dibentuk oleh lembaga-lembaga lainnya selain 

Hegerrng in Staten General asalkan isinya adalah peraturan yang mengrkat 

mum (algemene verbindende voorschnjien) sehingga dengan kata lain suatu 

wet in maleriele zin adalah suatu keputusm yang dilihat dari isinya tanpa 

melihat siapa pembentuknya. Dengan demikian, yang termasuk dalam 

pengeman wet in fonnaleze zin adalah wet (yang dibentuk oleh Regering dan 

,5'taten Generaal), sedangkan yang termasuk dalam wet in materiele zin adalah 

wet, dan juga Algemene Maatregel van Bestuur, Ministeriele verordening, 

Yrovinciale wetien, Gemeenle wetten serta peraturan-peraturan laimya yang 

berisi peraturan yang mengrkat umum (algemene verbindende 

voorschrrften). 132 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pemakaian kedua istilah 

tersebut bagi negara Indonesia adalah tidak tepat karena di Indonesia hanya 

undang-indang saja yang dapat dipersamakan dengan wet yaitu fonnele wet, 

sebagai suatu keputusan yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan 

I32 Maria Farida lndrati Soeprapto, Op.,Cit., him. 33. 
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Dewan Perwakilan Rakyat, yang sekaligus merupakan wet in materiele zin 

apabila undang-undang itu berisi suatu peraturan yang mengikat umurn. 

Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan lainnya tidak dapat disebut 

dengan undang-undang dalam arti material (wet in materiele zin) o!eh karena 

peraturan perundang-undangan lainnya dibentuk oleh lembaga-lembaga lain di 

samping Presiden dengan persetujuan UPR, dan selain itu peraturan 

perundang-undangan kita memiliki nama-nama sesuai dengan jenis peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan. Pengertian wet in materiele zin 

seyogyanya tidak diterjemahkan secara harfiah dengan undang-undang dalam 

arti materiil, tetapi sebaiknya diterjemahkan dengall peraturan perundang- 

~lndangan yang merupakan norma hukum yarlg berisi peraturan.'33 

4. Asas-Asas Pemndang-undangan. 

Seperti diketahui keberadaan perundang-undangan dalam kerangka 

negara hukum tidak terlepas dalam upaya melakukan pembatasan terhadap 

kekuasaan. Oleh karena perundang-undangan melniliki peran yang sangat 

penting dalam konteks tersebut, maka pembentukan perundang-utidangan 

benar-benar harus didasarkan pada pertimbangan ha1 tersebut. Untuk 

mencapai maksud tersebut, maka memperhatikan asas-asas pembenttrkan 

perundang-undangan yang patut (beginselen van behoorlijk regelgeving) 

merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan. 



Secara teoritik asas-asas pembentukan peritndang-undangan dapat 

dibedakan menjadi dua, yakni; asas formal dan asas material. Asas formal dari 

pembentukan perundang-undangan meliputi: 34 

I .  Asas tujuan jelas (Het beginsel van duideijke doelsfelling) 

Ketepatan letak peraturan, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk, 

tujuan bagian-bagian dari peraturan perundang-undangan yang akan 

dibentuk. 

2. Asas lembaga yang tepat (Het beginsel van hetjuisfe orgaan) 

Pada prinsipnya menafsirkan perlunya kejelasan keweilangan 

orgdembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan. 

3. Asas perlunya pengaturan (Het noodzakelijkheid heginsel). 

Asas perlunya penyaturan timbul karena selalu ada alternatif lain utltuk 

menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk 

peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan peruntlang- 

undangan ini merupakan alternatif lain dalam bidang pengaturan. 

4. Asas dapat dilaksanakan (Het heginsel van uitvoerbaarherd) 

Asas yang menghendaki suatu peraman dapat ditegakkan. Tidak akan ada 

gunanya m m u s k a n  berbagai aturan dalam berbagai norma jika pada 

akhirnya norma tersebut tidak dapat ditegakkan. Salah satu penegakkan 

llornla tersebut melalui penjatuhan sd . s i  terhadap pelanggaran peratmu. 

A. Hamid S. Attammi,"Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang 
Berfungsi Pengatwan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV," Discriasi. Program Pasca Sarjana 
Universitas Islam Indonesia, Jakarta, hlm. 33 1-343 



5. Asas konsensus (Het beginsel van de concensus) 

Adanya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan 

menanggwg akibat yang ditumbulkan oleh peraturan perundang- 

undangan yang bersangkutan. Asas ini dapat tercapai jika dilakukan 

diseminasi secara terarah. Persoalannya jika peraturan yang diberlakukan 

pada saat yang bersamaan sangat barlyak jumlahnya, maka keberadaan 

asas ini tidak efektif. 

Sementara itu, asas-asas perundang-undangan yang asas materiil 

a d a l a l ~ : ' ~ ~  

1. Asas kejelasan terniinologi dan sistematika (Het heginsel van de duidelijke 

terminologie en duidelijke .~y.~tematiek). 

Asas terminologi lebih tepat jika dimasukkan ke dalam teknik penyusunan 

peraturan perundang-undangan, karena asas ini lebih menekankan kepada 

teknik merancang kata-kata, struktur dan susunan peraturan sehingga pada 

akhirnya membentuk norma yang mengikat. 

2. Asas bahwa peraturan perundang-undatlgan mudah dikenali (Het beginsel 

van den kenbaarheid). 

Asas dapat dikenali sangat penting artinya terutma bagi peiaturan 

perundang-undangan yang Inernbebani masyarakat dengan berbagai 

kewajiban.. Apabila suatu peratum perundang-undangan tidak dikenali 

dan diketahui setiap orang, lebih-lebih bagi orang yang berkepentingan 

maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. 



3. Asas persamaan (Het rechts gelijkheids beginsel). 

Asas ini mendasari bahwa tidak boleh adanya peraturan perundang- 

undangan yang ditujukan hanya kepada sekelompok orang tertentu, karena 

ha1 ini akan mengakibatkan adanya ketidaksarnaan dan kesewenang- 

wenangan di depan hukurn terhadap anggota-anggota masyarakat 

4. Asas kepastian hukum (He? rechtszekerhsidr beginsel). 

Asas kepastian hukum merupakan asas yang mendasar, karena merupakan 

salah satu sendi negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu setiap 

peraturan yang dibentuk hams jelas. Tidak dapat merumuskan 

pemberlakuan surut suatu norma hukum (retroaktif), apabila yang bersifat 

pembebanan (misal; pajak, retribusi) karena bertentangan dengan asas 

kepastian hukum. Pengecualian terhadap norma yang bersifat retroaktif 

dapat dilakukan tetapi hams sangat hati-hati hati, jelas dan transparan. 

5. Asas pelaksanaan hukurn sesuai dengal keadaan individul (He? beginsel 

van de individuele rechtsbedeling). 

Asas ini bermaksud mernberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-ha1 

atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan dernikian peraturan 

perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi 

masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus. Asas ini 

sebaiknya diletakkan pada pihak-pihak yang melaksanakadmenegakan 

peraturan perundang-undangan tetapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas 

dala~n peraturan perundang-undangan yang bersangkutan itu sendiri. 



5. Teori Konsistensi dan Tata Urutan Perundang-undangan Serta 
Kedudukannya 

Menjelaskan konsep tata unrtan perundang-undangan dan 

kedudukannya tidak dapat dilepaskan dari teori konsistensi. Teori konsistensi 

ini dapat merujuk pada pendapat Hans Kelsen tentang Nomodynamics. Ia 

menyatakan bahwa suatu norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari 

norma lain yang lebih tinggi, disebut sebagai aorma dasar. Semua norma yang 

validitasnya dapat ditelusuri kepada satu norma dasar yang sama membentuk 

suatu sistem norma, atau suatu tata normatif. Bahwa suatu norma termasuk ke 

dalam suatu sistem norma tertentu, ke dalam suatu tata normatif tertentu, dapat 

diuji hanya dengan mengkonfirmasikan bahwa nonna tersebut me;nperoleh 

validitasnya dari norma dasar yang membentuk tata normatif t e r ~ e b u t . ' ~ ~  

Koilsep ini dipahami oleh Klanderman sebagai norma-norma hukum 

yang merupakan sebuah piramid. Dalam ajarannya tentang Stufnbau des 

Recht yang dirnaksud dengan Stufe ialah trap, atau jenjang. Terdapat empat 

niveau atau tingkatan, dan dari empat tingkatan itu tingkatan yang paling atas 

atau paling tinggi ialah yang disebut Grundnorm atau Norma Dasar. 

Grandnorm ini menurut Kelsen bukanlah i~orma hukum akan tetapi suatu 

norma pikiran (. . . de Grundnorma niet een rechtsnorm maar gedachte norm). 

Tingkatan atau niveau yang kedua ialah tingkat hukum positif yang tertinggi 

yaitu norma-norma konstitusional. Tingkat atau niveau ketiga ialah terdiri 

undang-~mciang organik. Tingkatan atau niveau keempat ialah norma-norma 

yang mendapatkan kewenangan berdasarkan tingkat ketiga, sedangkan tingkat 

1 J., 1-lans Kelsen, Teori Hukunr . . . Up. Cit, hlm. I 13. 
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n ialah tingkat paling rendah, dan di antara tingkat empat dan tingkat n masih 

dapat dijumpai pelbagai tingkat-tingkat yang lain dari penjelasan itu 

sesungguhnya Kelsen tidak membatasi adanya e~npat tingkatan nonna 

h u k ~ r n . ' ~ ~  

Dalarn pandangan A Hamid Attamimi dikemukakan lirna niveau yang 

terdiri dari:I3' 

1. Cita Hukum atau Rechtsidee yang berfhgsi konstitutif dan regulatif; 

2. StaatJirniiamentalnorm (Pokok kaidah yang fundainental negara); 

3. Stcratsgrundgesetz (undang-undang dasar formal); 

4. Fonneil Gesetz (undang-undang formal j; 

5. Verordnung & Autonome Satzung, usw (Peraturan Pelaksanaan & 

Peraturan Otonomi, dan lain-lain). 

Da~ i  gagasan ini Bagir Manan mengernukakan pendapatnya tentang 

ajaran tata urutan pertingkatan peraturan perundang-undangan (.stufenbazi de.5. 

recht) yang mengandung makna dua hal, yakni; Pertarnu, peraturan yang leblh 

rendah harus mempunyai sumber atau dasar pada peraturan yang lebih tinggi; 

Kedua, peraturan perundang-undangan merupakan surnber tertib hukum (legal 

order); dan Ketiga, peraturan perundang-undangan untuk menjamin tata 

urutan itu dalam suatu sistem yang tertib.'39 

Sejalan dengan i'mri ini, di Indonesia diimplementasikan dalam UU 

No. 10 Tahun 2004, hal ini identik dengan norma filndalnental negara (staat 

I" Soejadi, Pancadla sebagai Sumber T d b  iclukum, Lulrrnan Offset, Yogyakarta, 1999, 
hlm. 1 16-1 17. 

Ibjd 
' 3 % ~ i a n  Republika 2000 



fundarnentalnorm) atau norma dasar (grundnorm, basic norm) yang 

menempati urutan tertinggi di puncak piramida noma  h u k ~ r n . ' ~ ~  

Selengkapnya tata urutan perundang-undangan berdasarkan pada Undang- 

Undang No. 10 Tahun 2004 m e ~ i ~ u t i : ' ~ '  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-UndangPeraturan Pemerintah Peugganti Undang-Undar~g (Perpu) 

3. Peraturan Pemerintah 

4. Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah 

Ketetapan MPR sebagai satu bentuk peraturan perundang-undangan tidak 

diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 

1945 sendiri tidak menyebut sumber hukum tersebut, tetapi karena ketetapan 

MPR sudah bejalan dalam praktek ketatanegaraan, sehingga telah menjadi 

Konvensi. Untuk Ketetapan MPRIS diambil dari penafsiran sejurnlah pasal 

yang ada dalam UUD 1945, yaitu: Pasal 3, ayat (3), Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) 

sebelum perubahan UUD 1945. 

l m  S u d i ,  C)P.,C&,, hlm. 24. 
14' Jimly Assiddiqqie mengemukakan pendapatnya tentang tata urutan peraturan 

perundang-undangan berbeda dengan yang ditentukan dalam TAP MPR No. III/MPR/2000. 
Menurutnya lagi tata uruatan peraturan perundang-undang yang dimaksud yakni: Peraturan Dasar 
rneliputi UUD 1945, Perubahan UUD, dan Piagam Dasar; Undang-Undang, Ketetapan MPRIS, 
Peraturan Pernerintah Pengganti UU, dan Jurisprudensi; Peraturan Pemerintah dan Peraturan 
Presiden; Peratwan Menteri dan Peraturan Pejabat Setingkat Menteri; Peraturan Daerah Propinsi; 
Peraturan Gubemur; Peraturan Dderah KabupatenIKota; Peraturan BupatlIWalikota; dan Peraturan 
Desa (Self Governning Cpmmunity:~ Law). Lihat Jimly Assiddiqqie, Konst&usi don ... Op.,CiL, 
hlm. 270. 



6. Aspttk Materi Muatan Perundang-Undangan 

Hal yang tak kalah pentingnya di d a l m  kajian teori perundang-undangan 

adalah menyangkut pennasalahan materi muatan penmdang-undangan. Istilah 

materi muatan diperkenalkan oleh A Hamid Attamimi sebagai terjemahan 

dari kata het ondenverp dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No. 3 

Tahun ke IX Mei 1979.142~enurut Bagir Manan hingga saat ini belum 

pernah ada satu kesatuan atau ajaran yang memastikan materi muatan suatu 

peraturan perundang-undangan. Ajaran mengenai materi muatan lebih bersifat 

asas-asas mum dari pada materi k t ~ i d a h n ~ a . ' ~ ~  Dari pendapatnya ini, Bagir 

Manan memberikan uraian materi muatan yang disesuaikan dengan aneka 

ragarn bentuk peraturan pemndang-undangan, yang mana selengkapnya 

a d a ~ a h : ' ~ ~  

6.1. Maleri Muatan Undang-Undang Dasar 

Berbagai Undang-Undang Dasar (UUD) di dunia menunjukkan berbagai 

perbedaan materi muatan. Materi Muatan UUD negara yang berbentuk 

kesatuan berbeda dengan UUD negara ymg berbentuk federal . Materi muatan 

negara siste~n parlernenter berbeda dengan negara sistem presidensiil atau 

sistem campuran. Begitu pula perbedaan antara UUD negara demokrasi 

dengan negara diktutur prolateriat. Namun demikian, di dalam berbagai 

14' Maria Farida Indrati Soeprapto, IImu Perun hip... Op.,Cit., him. 123. 
143 Bagir Manan,"Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan," disajikan dalam 

Penatarm Dosen Penddkm dun Latihan Kemahiran Hukum IIKS-PTS Bldang Hukum 
Sewilayalr Barat, Fakultas Hukum Universitas Larnpung, di Bandar Larnpung, Tanggal 1 1  
November 199.1, hlm. 22-23. 

Ibicl. 



perbedaan tersebut, dapat ditemukan persamaan asasi manusia antara berbagai 

UUD, yaitu: 

a. Setiap UUD akan memuat ketentuan-ketentuan tentang susunan 

organisasi negara dan pemerintahan. Dalam susunan organisasi 

negara dan pemerintahan diatur mengenai bentuk negara dan 

pemerintahan, jabatan-jabatan n e g m  dan pemerintahan, tugas-tugas 

pokok jabatan negara dan pemerintahan, hubungan-hubungan antara 

berbagai jabatan negara dan pemerintahan. 

b. Setiap UUD akan meniuat ketentuan-ketentuan tentang rakyat 

negara. Ketentuan-ketentuan ini &an terdiri dati ketentuan tentang 

siapa rakyat negara, hak dan kewajiban rakyat negara. Hak dan 

kewajiban rakyat negara. 

c. Setiap UUD akan memuat beberapa ketentuan yang berkaitan 

dengan identitas negara seperti bahasa, larnbang dan bendera. 

Selain ketiga persalnaan asasi di atas, terdapat aneka ragam materi muatan lain 

seperti hubungan antara pemerintah sentral dengan negara bagiatl (Negara 

Federal), atau hubungan antara Pusat dan Daerah (Negara Kesatuan 

Desentralisasi). 

Apabila melihat pada ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Taliun 2004 ditegaskan 

bahwa materi muatan undang-undang meliputi: 

6.2. Materi Muatan Undang-Undang 

Undang-undang rnerupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang 

paling luas jangkauan materi muatannya. Dapatlah dikatakan tidak ada 



lapangan kehtdupan dan kegiatan kenegaraan pemerintahan, masyarakat dan 

individu yang tidak dapat menjadi jangkauan untuk diatur oleh undang- 

undang. Bidang yang tidak dapat diatur oleh undang-undang hanyalah hal-ha1 

yang sudah diatur oleh UUD atau sesuatu yalg oleh undang-undang itu sendiri 

telah didelegasikan pada bentuk peraturan perundang-undangan lain. Tetapi, 

tidak berarti babwa materi muatan yang diatur oleh UUD 1945 tidak dapat 

menjadi materi muatan undang-undang. Undang-undang tetap dapat mengatur 

sebagian atau wujud tertentu materi muatan ULTD. Hal ini nampak pada 

undang-undang organk yang pada dasarnya merupakan materi muatan UUD. 

Tetapi karma sifatnya yang rinci maka diserahkan pada undang-undang untuk 

mengatur. Karena mencakup jangkauan materi muatan yang begitu luas, maka 

perientuan materi muatan undang-undang hanya didekati dari tolak ukur 

umumnya. 

1.  lnengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang meliputi: 

a. hak-hak asasi manusi; 

b. hak dan kewajiban warga negara; 

c. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan rlegara serta pembagian 

kekuasaan negara; 

d. wilayah negara dan pembagian da.erah; 

e. kewarganegaraan dan kependudukan; 

f keuangan negara. 



2. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- 

Undang. 

Contoh : 

- UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Daerah melahirkan UU No.5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa. 

- Pasal 80 UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

melahirkan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemeriutah Pusat dan Daerah. 

- Pasal 11,12,13 UU No.44 Tahun 3982 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup melahirkan UU No.5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Surnber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. 

- Pasal 14 UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Midup melalxrkan UU No.5 Tahun 1992 

tentang Benda Cagar Budaya. 

6.3. Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Perpu mempunyai kesederajatan dengan undang-undang. Perpu pada 

dasarnya adalah sebuah Peraturan Pemerintah yang disederajatkan dengan 

undang-unclang. Pemberian kesederajatar~ ini karena materi muatannya 

sernestinya diatur dengan undang-undang, tetapi karena suatu kegentingan 

yarlg memaksa terpaksa dengan Peratwan Pemerintah sebagai pengganti 

undang-undang. Suatu Perpu harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 



a. Hanya dilakukan dalam ha1 ikhwal kepentingan yang memaksa. 

Dalam praktek ketatanegaraan yang berlaku sekarang pemahaman 

lnengenai ha1 ikhwal kepentingan yang memaksa diartikan juga 

dengan kepentingan yang mendesak. 

b. Perpu tidak boleh mengatur mengenai hal-ha1 yang diatur dalam UUD. 

c. Perpu tidak boleh mengatur mengenai keberadaan dan tugas 

wewenang lembaga negara. Tidak boleh ada Perpu yang dapat 

menunda atau menghapuskan kewenangan lembaga negara. 

d. Perpu hanya boleh mengatur ketentuan undang-undang yang berkaitan 

dengar1 penyelenggaraan peme~tahan .  

Dalam UU No. 10 Tahun 2004 ~nateri muatan ulltirk peraturan pengganti 

undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. 

6.4. Materi Muatan Peraturan Pemerintah 

Peraturan Pemerintah ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang- 

undang. Secara contrario berarti peraturan pemerintah tidak dapat dibuat untuk 

menjalankan UUD 1945. Sebagai pelaksa~la undang-undang pada dasarnya 

tnateri muatan Peraturan PemeMtah adalah materi muatan imdang-undang. 

Pembentukan peraturan pemerintah tidak hams berdasarkan ketentim 

yang tegas dalam suatu undang-undang. Meskipun dalam undang-undang 

bersangkutan tidak secara tegas harus dibuat Peraturan Pemerintah. Presiden 

tetap dapat mempertimbangkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah 

untuk melaksanakan suatu undang-undang. Dalan ha1 ini tidak ada delegasi 



yang tegas, Presiden dapat memilih bentuk peratulan delegasi iain yaitu 

Keputusan Presiden. 

Materi muatan peraturan pemerintah berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 

pada dasarnya berisi materi untuk rnenja1ank.m Undang-Undang sebagaimana 

mestinya. 

6.5. Peraturan Presiden (Perpres) 

Bcntuk Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden ada dua macam, yakni 

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah 

bentuk penetapan peraturan kebijakan atau beleids regels (policy rules) oleh 

Presiden. 14' 

Di dalam UU No. 10 Tahun 2004 dinyatakan ballwa Peraturan Presiden 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi 

Muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang- 

Undang atau materi untuk rnelaksanakan Peraturan Pemerintah. 

6.6. Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan otonomi atau tngas 

pembm~tuan (medebewind). Materi muatan Peraturan Daerah di bidang tugas 

pembantuan ditentukan sesuai dengan jenis tugas pembantuan yang menjadi 

urusan rumah tangga tugas pembantuan. Peraturan Daerah untuk 

melaksanakan otonomi meliputi seluruh urusan nunah tangga otonomi. 

Sebagai negara yang menjalankan otonomi nyata (dinamis dan 

bertanggungjawab) urusan rumah tangga otonomi dapat bersurnber pada: 

'45 Jimly Assiddiqie, Konditusi dan Konstiti~sianalisme Inhtcsia, Jakarta: M K  d m  Pusat 
Sludu Hukum Tata Negara UJ, 2004, hlm. 274. 

176 



1. Urusan-urusan pe~~~~erintahan yang diserahkan oleh Pemerintahan Pusat 

atau Pemerintahan Daerah Tingkat yang lebih atas. 

2. Urusan-urusan pemerintah yang timbul atas inisiatif daerah yang dibiarkan 

atau diakui sebagai urusan rumah tangga otonomj. 

Berdasarkan uraian di~nuka jelaslah, materi lnuatan yang ada pada 

peraturan perundang-undangan menunjukan adanya perbedaan-perbedaan. Di 

lain pihak, terkadang materi muatan suatu peraturan perundang-undangan 

merupakan tirtdak lanjut dari keberadaan peraturan perundang-undangan 

sebelumnmya. 

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 dikatakan bahwa materi muatan 

Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pern ban tuan, dan menampung 

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- 

undangan yang lebih tinggi. 

D. KONSEP DESENTRALlSASl DAN OTONOMl 

Untuk menjembatani pengkajian mmgenai pemerintahan daerah dalam 

arti luas tentu teori desentralisasi merupakan dasar dan kunci yang sangat 

peming untuk ditampilkan. Karena desentralisilsi merupakan konsekwensi dari 

demokrasi. 14' 

Sebagai salah satu sendi dari suatu negara hukum yang demokratis 

(democratischerecht.~staat), desentralisasi ~nerupakan pilihan yang tepat dalam 

Riswandka Imawan, Desentralisasi, Demokratkasi da11 Pembentuka. Good 
Governance, Jumal Politik, Agustus, 2002, hlm.7. mengartikan "Demokralisasi", adalah proses 
perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan yang 
demokratis. 



rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi negara dan bangsa 

sekarang dan di masa datang. 

Dalam kei~yataannya desentralisasi n~erupakan antitesa dari sentralisasi 

penyelenggaraan pemerintahan. Antara dua kutup itu dalam perkembangannya 

tidak jarang diletakkan yang saling bmlawanan, padahal di dalam negara 

kesahtan disarnping keliru untuk mempertentangkan keduanya juga antara 

keduanya tidak bisa ditiadakan sama sekali. Artinya kedua konsep, sistem 

bahkan teori dimaksud saling melengkapi dan membutuhkan dalam kerangka 

yang ideal sebagai sendi negara demokratis. 

Oleh karena itu, untuk memberikan uraian secara lebih terinci lagi berikut 

beberapa uraian konseptual diseputar desentralisasi. Hal ini untuk 

memperjelas makna dan ruang lingkup daripada desentralisasi dan yang lebih 

penting lagi dapat dicemati pula hubungan dengan permasalahan otonorni 

daerah. 

1. Pengertian Desentralisasi dan Otonomi 

1.1. Pengertian Desentralisasi 

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu 

"de" lepas "conterum" pusat. Jadi berdasarkan peristilahannya desentralisasi 

adalah melepaskan dari pusat. Istilah "autonomie" berasal dari bahasa Yunani 

"autos" sendiri "nomos" undang-undang, berarti "perundangan sendiri" 

( z e~f i e t~ev in~) . '~ '  Di Indonesia dalam perkembangannya, otonomi itu selain 

~nengandung arti "perundangan" (regeling) juga inengandung arti 

14' R. D. H .  Koesomahatmadja. Pengangor Kmrd . . . Op. Cir, hlm. 14. 



"pemerintahan" (bestuur). Oleh karena itu dalam membahas desentralisasi 

berarti secara tidak langsung membahas pda  mengenai otonomi. Karena 

kedua ha1 tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, apalagi 

dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 

Desentralisasi acapkali dilawan artikan dengan sentralisasi. Kini, hampir 

setiap negara menggagas arti penting daripada desentralisasi. Permasalahan 

desentralisasi di beberapa negara Eropa Thlur juga menemukan urgensinya 

setelah pasca tahun 1 9 9 0 . ' ~ ~  Kemudian, desentralisasi juga menjadi wacana 

yang menarik di beberapa negara Asia Pasifik, seperti di Australia, Korea dan 

0 k i n a ~ a . l ~ ~  Hal yang menjadi pertanyaan apakah desentralisasi itu? 

Di kalangan para ahli pengertian desentralisasi dipahami sebagai 

pembagian atau penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tingkat pusat atau 

tingkat atasnya kepada pernerintah daerah. Desentralisasi, oleh sementara ahli 

khususnya di negara-negara Anglo Saxon pada dasarnya terdapat tiga 

pengertian dari konsep desentralisasi (decentralization, decentralisation). 

Pertama, pengertian yang sempit. Desentralisasi tidak mencakup konsep 

dekonsentrasi ataupun konsep lainnya. Pengertian ini dinyatakan H a r o l d  F. 

~lderfer'~', bahwa : " There are two ger~eral prrnc@les zrpon which the 

center allocates power to its subdivisions. in  deconcentration, it merely sets 

14' Lihat Emi l J. Kirchner (ed), Decentrolitotion and Transition in the Yisegrad P o h d ,  
Hungary, the Czech Rqublic and Slovakia, St. Matin's Press Inc, New York, 1999. Naisbitt 
menyatakan bahwa adanya kecenderungan pergeseran yang tejadi pada dasawarsa 1980-an 
dimana desentralisasi merupakan fasilitator terbesar bagi terjadinya perubahan sosial. John 
Naisbitt, Megatrenth - Ten New Direction Transforming Our Lifes, London & Sydney, Future 
Macdonnal & Co, 19114, hlm. 128. 

'49 Asia Fasific Center, Decentraiitotion in The Age of Asia and The Pasificf Asia Fasific 
Center, Sawara-ku Fukuoka, 2000. atau Lihat pada hll~://www.a~c..oj jp. 

'50~arold AF. Alderfer, Local Government in Developing Countries, (New YorkiT'orando/ 
London: Mc. Graw Hill Book Company, 1964) hlm. 176. 



tlp adminislratrve units orfield stations, siiigly or in a hrerarchy, separately or 

jointly, with orders as to what they should do it. No major matters or policy 

are decided locally, no finciamental decisions taken. The central agency 

rserves all basic powers to itselJ: Local ofJicials are strictly subordinate; they 

carry out orders. In decentralization, local units are established with certain 

powers of their own and certain fields of action in which they may exercise 

their own judgment, initiative, and admitlistration. " (Terdapat dua prinsip 

m,ilrn yang menjadi landasan pemerinrab pusat dalam mengalokasikan 

kekuasaan kepada subdivisi-subdivisinya. Dalam pola dekonsentrasi, 

pengalokasian tersebut sekedar membentuk badan-badan administratif atau 

kantor-kantor daerah, secara sendiri-sendiri atau dalam hirarki, secara terpisah 

atau nsecara bergabung, disertai keputusan-keputusan mengenai apa yang 

hams mereka lakukan. Tidak ada persoalan-persoalan atau kebijakan utama 

yang diputus1:an secara lokal, tidak ada pengambilan-pengambilan keputusan 

dasar. Pemerintah pusat memegang semua kekuasaan dasarnya di tangannya 

sendiri. Pejabat-pejabat lokal merupahn bawahan langsung; mereka 

melaksanakan perintah-perintah. Dalam pola desentralisasi, badan-badan lokal 

dibentuk dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu di pudak mereka dan bidang- 

bidang kerja tertentu yang di dalamnya mereka dapat inelaksanakan penilaian, 

inisiatif, dan administrasi mereka sendiri). 

Dari uraian tersebut diperoleh perbedaan antara desentralisasi dan 

dekonsentrasi. Desentral isasi lnewujudkan daerah otonom dengan kekuasaan 

dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang dijalankan menurut pertimbangan 



dan prakarsa sendiri. Sedangkan dekonsentrasi menciptakan kesatuan 

administrasi atau instansi vertikal untuk mengemban perintah dari atasan. 

Kesatuan administrasi atau instansi vertikal tersebut merupakan bawahan dari 

Pemerintah Pusat. 

James W. ~ e s l e r ' ~  ' menyatakan : "In French usage decentrulizatron rs a 

term resewed for the trander of power from a central government to an 

areally or functionally specialized authority of distrnct legal personality Gfor 

example, the increase of the degree of authonomy for a local government or of 

a public-enterprise corporation). Deconcentration, on the other hand, rs the 

French equivalent for "administrative decentralization" within a slngle 

governmenl '.v hierarchy. " (Menurut penggunaan di dalam Bahasa Perancis, 

desentralisasi merupakan istilah yang dikhususkan untuk transfer kekuasaan 

dari pernerintah pusat ke otoritas berbadan hukurn yang berdiri sendiri yang 

dikhususkan secara kewilayahan atau secara fungsional (sebagai contoh, 

peningkatan tingkat otonomi bagi sebuab pemerintah lokal atau otonomi bagi 

sebuab Sadan yang dikelola-rakyat). Dekonsentmsi, pada sisi lain, merupakan 

padanan kata Perancis untuk "desentralisasi administratif' dalam sebuah 

lirarki pemerintahan tunggal). 

Dari uraian Fesler tersebut terlihat pula bahwa konsep desentralisasi 

d a i m  pustaka Perancis tidak mencakup konsep dekonsentrasi. Narnun kousep 

desentralisasi meliputi desentralisasi teritorial dan desentralisasi hgs iona l  

atau desentralisasi teknik. Desentralisasi teritorial menciptakan korporasi 

151 James W. Fesler, Approaches To The Under stancling of Decetttralizatiutt, Political, 
Administrative and Economic at Geneva, 1964, hlm. 1 .  
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otonom yang didasarkan atas wilayah tertentu, mempunyai pendapatan dan 

anggaran serta mengurus kepentingan sendiri. Desentralisasi teritorial 

merupakan padanm devolusi dalam pustaka Inggris atau desentralisasi politik 

dalam pustaka Arnerika Serikat. Sedangkar~ desentralisasi teknik menciptakan 

instansi-instansi yang memberikan layanan dalam bidang atau sektor 

k h u ~ u s ' ~ ~ .  Konsep delegasi (delegation) dalam konsep desentralisasi menurut 

G. Shabbir Cheema, Dennis A. Rondinelli d m  John R. Nellis pada hdcekatnya 

sama dengan desentralisasi teknik h i .  

Perbedaan antara konsep desentralisasi dan konsep dekonsentrasi pada 

damnya juga dianut dalam pustaka Bzlanda. Hal itu tergamba dari 

pernyataan A.M. ~ o n n e r , ' ~ ~  sebagai berikut : 

Van decentralisatie is sprake wanneer het bestuur, behalve door de 
ambten van de (eenheids-) staat ook door andere tegenover het centrale 
met meedere of mindere zelfstandingheid bekleede niet meer tot een 
zelfde ambtenorganisatie behorende ambten wordt gevoerd. Om van 
decentralisatie in orderscheid van deconcentratie te kunnen spreken, is de 
zelfstandingheid dus een vereiste. 

Bahwa desentralisasi itu t e w j u d  apabila pemerintahan selain dilakilkan 

oleh jabatan-jabatan dari negara (kesatuan) juga dilakukan oleh jabatan- 

jabatan lain yang sedikit atau banyak mmiliki kemandirian dari pemerintah 

pusat clan tidak termasuk dalam organisasi jabatan-jabatan yang sama. Untuk 

membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi, maka kemandirian itulah 

merupakm syarat yang menentukan. 

152 Lihat Bernard Gournay, "La Decentralisation En France" dalam Bhenyamin Hoessein, 
&bagoi Faktor.. . OpCif, hlm.63. 

153 A.M. Donner, Nederands Bestuursrecht Alpemeen Deel, (Alphen aan den Rijn: N. 
Samson, 1953), hlm. 1 17. 



Hal senadapun dinyatakan juga oleh The Liang Gie yang membedakan 

desentralisasi dari dekonsentrasi, desentrdisasi yang dimaksud terbatas pada 

desentralisasi teritorial atau desentralisasi ketatanegaraan. 154 Pemisahan kedua 

konsep itu dapat disimak pula dari berbagai pendapat di kalangan Panitia 

Persiapan Kernerdekaan Indonesia (PPKI)'~'. Menurut The Liang Gie, deligan 

dewntralisasi tenvujud pemerintahan daerah dengan segenap aparatur 

kepegawaian dan keuangannya sendiri yang menyelenggarakan pemerintahan 

dalam lingkungan wilayahnya masing-masiug. 

Kedua, pengertian dekonsentrasi yang luas mencakup konsep 

dekonsentrasi. Pmgertian ini dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Dikemukakan bahwa : "The term decentralization a.s used here refers to 

the tra~sjer of authority away from the national capital whether by 

deconcentration 0.e. delegation) to jeld oflces or by devolution lo local 

authorities or other local bodies. " (Istilah desentralisasi sebagahana 

digunakan di sini mengacu pada transfer wewenang keluar dari ibukota 

negara mtah itu melalui dekonsentrasi (yaitu, delegasi) ke kantor-kantor 

daerah atau melalui pelimpahan wewenang ke pemerintah-pemerintah lokal 

atau badan-badan pemerintah lokal lainnya). 

Pendapat PRB sama dengan pendapat Norman D. Palmer. Pakar ini 

mengutip pengertian desentralisasi dari Oxford English Dictionary. 

- 

154 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerlrtlahan Daeralt di Negara Republik Indonesia, 
Jilid 111, Gunung Agung Jakarta, 1967, hlm. 1 1. 

' 5 5  Muhammad Yarnin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, Jilid Pertarna, 
Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, hlm. 1 18. 

156 United Nations, Decentralira#on for National and Local Development, (New York: 
United Nations), 1962, hlm. 28-29. 



Dikemukakan bahwa desentralisasi mempakan "the weakening of the central 

authority and distribution of its &nctioizs among the branches of local 

administrative bodies".'57 Menurut Norman D. Palmer desentralisasi tidak 

perlu melemahkan wewenang Pemerintah Pusat, sebaliknya, desentralisasi 

sering digunakan sebagai sarana utltuk menguatkan wewenang Pemerintah 

Pusat dan mernungkinkan pelaksanaan fungsi-fungsinya secara lebih efektif 

serta untuk mempertahankan pengawasan secara seksama terhadap lembaga 

perwakilan daerah atau lembaga-lembaga otonom di tingkat daerah.15' 

Sejalan dengan itu, Nomian D. Palmer menje la~kan '~~  . . 

decentralization involves a significant measure either of deconcentration, that 

is the delegution of ,yome authority by a central depurtment or agency to Jjeld 

ofices or representatives, or of devolution, that is the conferring of real 

powers on local autllorities (. . . . desentralisasi melibatkan pola pelaksanaan 

yang signifikan entah itu berupa dekonsentrasi, yaitu delegasi sebagian 

wewenang oleh departemen atau pemerintah pusat ke kantor-kantor atau 

perwakilan-perwakilan daerah, atau berupa pelimpahan, yaitu penyerahan 

kekuasaan riil kepada pemerintah-pemerintah lokal). 

Atas pandangan tersebut, pengertian desentralisasi mencakup devolusi 

dan dekonsentrasi. Pengertian yang sama juga diberikan oleh Brian C. Smith, 

bahwa dalam sistem politik negara kesatuan, desentralisasi mencakup devolusi 

dan dekonsentrasilGO Devolusi adalah penyerahan wewenang untuk mengarnbil 

' 57 Bhenyamin Hoesseln . . . . . Ofi Ck, hlm. 59. 
I 58 Ibid. 
I 5r, Ibid. 

Brian C .  Smith, Field AdminIstratIon: . . . Op.Cit, hlm. 1. 



keputusan dalam bidang kebijaksanaan publik keapda lembaga perwakilan 

rakyat di tingkat lokal dengan undang-undang. Sedangkan dekonsentrasi 

adalah pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan adrninistrnsi atas 

nama Penierintah Pusat kepada pejabat di daerah yang bertanggung jawab 

dalarn kebijaksanana publik dalam wilayah yuridiksi tertentu. "' 
Dalam pengertian desentralisasi terlihat pentingnya penyerahan 

kekuasaan ke pemerintahan tingkat yang lebih rendah dalam suatu negara, ha1 

itu apa yang dinyatakan Brian C. Smith dapat terbaca dari isi bukunya 

Decentralization The Territorial Dimension of the State, sebagai berikut : 

"Decentralization means both reversing the concentration of administration 

ar a single centre and conferring powers of local government. The dictionary 

thus captures the idea of decentralization as a political phenomenon involving 

not administration and government. Decentralizafion involves the delegation 

ofpower of lower levels in a terrritorial hierarchy, wheather the hierarchy is 

one of governments within a state or oflces within a large-scale 

162 oeanization. " ("Desentralisasi mengandung arti itu membalk-konsentrasi 

pengelolaan di satu pusat maupun penyerahan kekuasaan kepada pemerintah 

lokal. Dengan demlkian kamus menangkap gagasan desentralisasi sebagai 

fenomena politis yang tidak mencakuy administrasi dan pemerintah. 

Desentralisasi mencakup delegasi kekuasaan ke tingkat-tingkat yang lebih 

rendah di dalam hirarki kewilayahan, entah apakah hirarki tersebut merupakan 

Ibid, hlrn. 2. 
IG2 B. C. Smith, Decenb.alizofion . . . Op,Cit, hlrn. 1. 



salah satu pemerintah di dalam negara atau kantor-kantor di dalam sebuah 

organisasi skala-besar"). 

Dari beberapa pengertian mengenai desentralisasi yang luas tersebut, 

menyebut devolusi lebih menggambarkan sebagai "desentralisasi politik, 

karena dalam devolusi wewenang yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah merupakan wewenang untuk mengambil keputusan 

politik dan administrasi. Atas dasar pemaknaan yang sama, devolusi sering 

pula disebut sebagai "desentralisasi demokrasi", karena dalam devolusi terajdi 

penyerahan wewenang kepada l'embaga perwakilan rakyat daerah yang 

didasarkan atas pemilihan. Sedangkan dekonsentrasi disebut "desentralisasi 

administrasi" atau "desentralisasi birokrasi", karena dalam dekonsentrasi 

wewenang yang dilirnpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada para pejabat di 

daerah merupakan wewenang untuk mengambil keputusan adds t ras i .  

Ketiga, pengertian desentralisasi yang sangat luas mencakup 

dekonsentrasi dan sub konsep lainnya. Pengertian ini dikemukakan oleh G. 

Shabbir Cheema d m  Dennis A. Rondinelli. 

Seperti yang dinyatakan oleh kedua ahli itu, bahwa : Although the 

authors of various chapters in this book use dlflerent terms to ident~Jy d!#erent 

degrees or forms of decentralization all agree that the d~flerences are 

important. They refer to four major forms of decentralization : 

deconcentration, delegation to semi autonomous or parastatal agencies, 

devolution to local government and tran~fer of,function,s. from public to non 

government institutions (meskipun para penulis dari beragam pasal di dalam 



buku ini menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebut tingkat- 

tingkat atau bentuk-bentuk desentralisasi yang berbeda, semua sepakat bahwa 

perbedaan-perbedana tersebut penting. Mereka menyebut empat bentuk utama 

desentralisasi: dekonsentrasi, delegasi ke badan-badan semi-otonom atau 

mirip-negara, pelimpahan ke pemerintah lokal dan transfer fungsi kekuasaan 

dari publik ke institusi-institusi non-perneri~tah).'~~ 

Bersama John R. Nellis dalam karyanya yang lain kedua ahli tersebut 

juga rnenyebut keempat sub konsep d m  desentralisasi yakni dekonsentrasi, 

delegasi, devolusi dan swastanisasi 'atau debir0kra~i . l~~ 

Untuk maksud tersebut berbagai sub konsep itu dinyatakan bahwa, 

dekonsentrasi adalah penyerahan sejumlah wewenan!: dan 

pertanggundawaban administrasi tertentu kepada jajaran yang lebih rendah 

dalam lingkungan kementrian atau badan pernerintah pusat. Delegasi 

merupakan penyerahan pertanggungjawaban managerial bagi fimgsi-fungsi 

khusus tertentu kepada organisasi-organisasi yang berada di luar struktur 

resrni birokrasi dan yang secara tidak langsung dikendalikan oleh Pemerintah 

Pusat. Devolusi adalah pembentukan atau penguatan secara finansial dan 

hukum unit-unit pemerintahan di tingkat sub nasional yang aktivitas- 

aktivitasnya secara substansial di luar kendali Pemerintah Pusat. Dengan 

devolusi, unit-unit pemerintah daerah adalah otonom dan bebas. Karena status 

hukumnya membuat hit-unit pemerintahan itu terpisah dari pemerintah 

'" G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, llecentralization and Development: 
Policy lm lementatlun in llew~oping Countries, Sage ~ublications, Beverly Hills, 1983, I~lm. 18. 

1~(6ennis  A. Rondinelli, John R Nellis and G. Shabbir Cheerna, Decentrali~ation in 
Ileveloping ConMes: A Review of Recent Experience, World Bank Staff Working Papers, 
Washington D.C, 1983, hlm. 14. 



pusat.'" Sedangkan untuk yang terakhir swastanisasi atau debirokratisasi 

adalah penyerahan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab 

administrasi tertentu kepada organisasi s w a ~ t a . ' ~ ~  

167 CL Dalam maksud yang sama Armand Knmar menyatakan pula . . . 

which involves the transfer ofpowers offunctions from the national level to 

any sub-national level (s) or from the sub rlational level to another lower sub- 

national level (. . . yang meliputi transfer fimgsi-hgsi kekuatan dari tingkat 

nasional ke setiap tingkat (tingkat) sub-nasiorial atau dari tingkat sub-nasional 

lain yang lebih rendah). 

Dari pengertian ini Armand Kurnar ine~igatakan bahwa definisi ini tidak 

secara universal dapat diterima, karena (beberapa lnendefinisikan dengan 

devolusi), sedangkan penggunaan pengertian lebih luas juga dapat meliputi 

path peralihan kekuasaan atau fungsi dari organ pemerintahan kepada 

organisasi non pemerintahan. 

Pengertian desentralisasi yang luas di kalangan sarJana Indonesia antara 

lain dianut oleh Irawan Soejito, RDH. Koesoemahatmadja, Arnrah Muslimin, 

Tresna dan Bayu Surianingrat. 

Irawan soejito16' membagi bentuk desentralisasi ke dalam tiga macam, 

yaitu desentralisasi teritorial, desentralisasi fbngsional, dan desentralisasi 

jabatan sebagai desentralisasi administratif atau dekonsentrasi. Sedangkan 

16' Ibid, hlm. 24. 
IM Syarif Hidayai dan Bhenyamin Hoessein, Desen&di.~a~i d m  13lonomf Doerah &lam 

Paradigma Roru Otonomi Doeroh, P2P, LIPI, 2001, Jakarta, hlm. 25. 
167 Armand Kumar (ed), Encyclopedia of Decentrdhed Planning ond Local Self 

Governance, Anmol Publications PVT LTD, India, hlm. 86. 
168 lrawan Swjito, Hubungan Pemerintah msot an Pemen'ntah Doerah, Rineka Cipta, 

Jakarta, 1990, hlm. 29. 



desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional tidak dirnasukkan ke 

dalam desentralisasi ketatanegaraan. 

Selanjutnya desentralisasi ketatanegaraan atau desentalisasi politik 

menurut istilah RDH. ~oesoemahatmadja'~~, oleh ~resna'~' ,  RDH. 

~oesoemahatrnadja'~' dan Bayu ~ u r i a n i n ~ r a t ' ~ ~  dibagi ke dalma desentralisasi 

teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rurnah 

tangganya sendiri (otonomi). Batas pengaturan tersebut adalah daerah. 

Sedangkan desentralisasi fungsional adalah pelitnpahna kekuasaan untuk 

mengatur dan mengurus fungsi terthtu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis 

fungsi, contoh Subak di Bali dan Otorita Batarn. 

Bagir Manan mengemukakan pendapatnya dengal mendasarkarl diri 

pada pendapatnya Van der Pot bahwa desentralisasi ada dua macam, yakni 

Desentralisasi teritorial yang dijelmakan dalam bentuk badan yang didasarkan 

pada wilayah (gebiedscorporaties) dan desentralisasi fungsional yang 

dijelmakar~ dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan-tujuan 

tertentu (d~elcor~ora t ies ) . '~~  

Amah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi beberapa macam, 

yakni, desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi 

kekbudayaan. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari 

Pemerintah Pusat, yang menimbulkan hak menprus kepentingan ruinah 

'69 RDH. Koesoemahatmadja, Penguntar. . . Op Clr, hlm. 14- 15. 
170 R. Tresna, Rertamasya ke Toman K e t d ~ ~ g a m U i ,  Dibya, Bandung, tanpa tahun 

penerbitan, hlm. 31. 
"I RDH. Koesomahatmadja, . . . Op. Cit., hlm. 14-1 5 .  
172 Bayu Surianingrat, Desentrdisasi dan Dekonsentrari Penrerintahan di Indonesia. 

Suatu Andisa, Jilid I ,  Dewaruci Press, Jakarta, 1981, hlm. 6. 
'73 Bagir Manan, ...Up. Cit, hlm. 18. 



tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh 

rakyat dalam daerall-daerah tertentu. Desentralisasi fungsional adalah 

pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu 

amcarn atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat ataupun 

tidak pada suatu daerah tertentu, umpama mengurus kepentingan irigasi bagi 

golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu. Desentralisasi 

kebudayaan (culturele decentralisatie) memberikan hak pada golongan- 

golangan kecil dalam masyarakat (mintoritas) menyelenggarakan 

kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, d11). '74 

Berdasarkan berbagai pendapat di kalangan ahli, baik lndonesia maupun 

asing, terlihat adanya aneka ragam arti dari konsep desentralisasi, sekalipun 

berasal dari negara yang berbeda dan berlatar belakang disiplin ilmu yang 

berlainan, dapat saja mempunyai pengertian yang sama mengenai konsep 

desentralisasi. Sebaliknya, sekalipun di antara ahli, berasal dari negara dan 

berlatar belakang disiplin ilmu yang sama, dapat rnempunyai pengertian yang 

berbeda mengenai konsep tersebut. 

Perbedaan cara pandang para ahli jika dikelompokkan, maka 

desentralisasi dapat dipandang dalam arti sempit dan dapat pula dipandang 

dalam arti luas. Dalam arti sempit, dapat dikelompokkan diantara para ahli 

seeprti Harold F. Alderfer, James W. Fesler, The Liang Gie, Panitia Persiapan 

Ketnerdekaan Indonesia. Sedangkan dalam arti luas dapat dikelompokkan 

diantara para ahli seperti, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Norman D. Palmer, 

Arnrah Musimin, Aspek-Aspek Hukunt . . . Op. Cit, hlm. 5. 



Brian C. Smith, dan dalam arti yang sangat luas dapat dikelompokkan seperti, 

Dennis A. Rondinelli, 'G. Shabbir Cheema, John R. Nellis, Irawm Soejito, 

RDH. Koesoemahatmadja, Amrah Muslimin, Tresna dan Bayu Surianingrat. 

Terlepas dari perbedaan dan persamaan dimaksud, dimana konsep 

desentralisasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur 

pemerhtah daerah di Indonesia selalu diantur pengertian yang sempit dari 

konsep desentralisasi. Bahkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan 

dianut pula desentralisasi fbngsional, narnun dalam berbagai UUD dan 

undang-undang tentang pemerintihan daerah di Indonesia hanya diatur 

desentralisasi teritorial. Hal ini dapat ditemui pula, dari pengaturan dalam UU 

No.22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf C, desentralisasi hanya diartikan sebagai 

desentralisasi teritorial. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka 

IVegara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal yang sama 

hur0.f F dinyatakan bahwa "Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 

Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah d a d  atau perangkat 

pusat di daerah". 

Pembahasan dalam penelitian ini akan mempergunakan desentralisasi 

dalam arti sempit, karena UUD 1945 Pasal 18 yang menjadi dasar yuridis 

utama analisis hanya mengatur tentang desentralisasi teritorial, mengingat 

dalam proses desentralisasi teritorial terjadi penyerahan wewenang dalam 

pemerintahan, maka desentralisasi teritorial dapat pula disebut desentralisasi 



pemerintahan atau desentralisasi politik atau desentralisasi ketatanegaraan atau 

devolusi. 

Pada hakekatnya desentralisasi teiitorial, atau disebut secara singkat 

desentralisasi, menunjuk pada pembagian wewenang atau kekuasaan atas 

dasar wilayah. Desentralisasi mengakibatkan pembagian wilayah nasional ke 

dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil dan dalam wilayah tersebut terdapat 

derajat otonomi tertentu. Masyarakat yang berada dalam wilayah-wilayah 

tersebut akan menjalankan pemerintahan sendiri melalui lembaga poltiik dan 

birokrasi daerah yang terbentuk. ' 

Namun pembagian kekuasaan atau wewenang itu tidak akan terjadi 

sekiranya tidak didahului atau disertai pen~bentukan daerah otonom selaku 

pihak yang akan diserahi wewenang pemerintahan. Karena itu dalam 

desentralisasi terkait proses pernbentukan daerah otonom dan proses 

penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom tersebut. Penyerahan 

wewenang yang terjadi dalam desentralisasi, dapat secara rinci atau secara 

rumusan umum. 

1.2. Pengertian Otonomi 

Sebagaimana dalam pengertian desentralisasi, dikalangan ahli juga 

terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian otonomi sesuai dengan 

sudut pandang masing-masing. 

Penyelenggaraan pernerintahan tidak semata-mata dililkukan oleh 

Pemerintah Pusat (central government), melainkan oleh satuan-satuan 

pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri (zc-.e&~tanding), bersifat 



otonom (teritorial atnupunfingsional). Ternyata desentralisasi bukan sekedar 

pemencaran wewenang (spreiding van bcvoegdherd) tetapi mengandung juga 

peinbagian kekuasaan (scheiding van machten) untuk inengatur dan mengurus 

penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan- 

satuan pemerintahan lebih rendah. Karena desentralisasi berkaitan dengan 

status mandiri atau otonom, maka setiap pembicaraan mengenai desentralisasi 

akan selalu dipersamakan atau dengan sendlrinya berarti membicarakan 

~ t o n o r n i . ' ~ ~  

Desentralisasi merupakan pe'ngotmomian, yakni proses memberikan 

otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Kaitan desentralisasi dan 

otonomi daerah seperti itu terlihat dalam pernyataan Gerald S. Maryaaov. 

Menurut sarjana ini, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi 

dari satu mata ~ a n g . ' ~ ~  

Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri 

(zelfregering) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas zelfietgeving (membuat 

undang-undang sendiri), zelfiitvoering (melaksanakan sendiri), 

zelfrechtspraak (mengadili sendiri) dan ze!&olitie menindaki sendiri). In 

Otonomi bukan sekedar pemeilcataan penyelenggaraan pemerintahan 

untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah 

tatanan ketatanegaraan (staatsrechielijk), bukan hanya tatanan adrninistrasi 

Bagir Mman, Menyo~tgso~tg Fajar CHonomf Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) 
Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlrn. 174. 

176 Bhenyamin Hoessein, Berbagai . . . Op. Ck hlrn. 17. 
177 Sarundajang, SH, Ams Bafik Kekuasuan Ke Daeralr. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

1999, hlm.33-34. 



negara (administratiefrechtelijk). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi 

berkaitan de~gan  dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.I7' 

Istilah otonorni mempunyai makna kebebasan atau kemandirian 

(zelfstandighei tetapi bukan kemerdekaan (onajhankelijkheid). Kebebasan 

yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang 

hams dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung 

dua unsur yaitu : 

1. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan 

serta kewenangan untuk melaksanakannya. 

2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan 

menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu."' 

Tidak terlalu jau5 berbeda dengan pendapat Ateng Syahdin, JHA 

Logemaan menyatakan, bahwa otonomi menipakan kebebasan bergerak yang 

diberikan kepada daerdh otonom, dalam arti penggunaan segala kekuasaan 

daerah otonom unhk mengurus kepentingan penduduk atas prakarsa 

sendiri. 18' 

The Liang Gie menyatakan bahwa otonolni adalah wewenang untuk 

menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam 

suatu lingkungan wilayah tertentu. Wewenang penyelenggaraan yang 

'78 Bagir Manan, Menpngsong. . . Op.Cit, hlm. 24. 
'79 Atmg Syafmdin, Parang Sum1 Olonomi Doerah, Orasi Dies Natalis Unpar, Band ung, 

1983, hlm. 18. 
JHA. Logemann, Het Staatsrecht der zefiegerende Gemeensclaappen 



dimaksud mencakup wewenang mengatur, mengurus, mengendalikan dan 

mengembangkan pelbagai ha1 yang perlu bagi kehidupan penduduk.181 

Dalam h d  yang sama Amrah Muslimin pun menyatakan bahwa 

otononli berarti pemerintahan sendiri. Sesuai dengan paham catur praja van 

Vollenhoven, pemerintahan yang dirnaksud adalah meliputi kegiatan (fungsi) 

membentuk perundang-undangan (wetgeving), pelaksanaan perundang- 

undangan (uitvoering), kepolisian (politie) dan peradilan (rechtspraak). 

Keempat fungsi itu dijalankan oleh daerah otonom dalam rangka 

menyelenggarakan kesejahteraan rtlasyarakat secara terbatas dalam bidang- 

bidang yang tidak dilaksanakan oleh Pemeriutah pusat.lS2 

Sebagai model pertama pelaksanaan devolusi diwujudkan dengan 

pembentukan daerah otonom dan pemberian otonom serta dibentuknya 

lembaga daerah seperti pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Sedangkan lembaga yang dibentuk dengan kebijakan dekonsentrasi 

sebagai model kedua, disebut instansi vertikd dan wilayah kerjanya disebut 

wilayah adrninistrasi yang dapat mencakup satu atau lebih wilayah daerah 

o t ~ n o m . ' ~ ~  

Dari maksud yang sama, Bagir Manan mengatakan bahwa otonomi 

mengandung makna kemandirian untuk mengattu clan mengurus urusan rumah 

''I The Linng Gie, Op..Cir., hlrn. 135. 
182 Amrah Muslimin, Op. C&., hlm. 4. 
IS3 Ibid 



tangganya sendiri, dalam kemandirian terkandung kebebasan. Tidak ada 

kemandirian tanpa kebebasan.Ig4 

Di samping itu, otonomi sebagai pemljudan dari desentrahsasi pada 

hakekatnya berupa wewenang dan bukan kebebasan atau kemandirian. 

Kebebasan atau kemandirian bukan merupakan unsur yang pokok, melainkan 

sebagai kata sifat bagi wewenang tersebut. 

Padmo Wahjono mengemukakan bahwa otonomi adalah hak suatu 

wilayah untuk mengatur urusannya sendhi sesuai dengan keinginan dalam 

mencapai ke~ejahteraan.'~~ 

Bertolak dari pendapat di atas bahwa hakekatnya otonomi sama dengan 

demokrasi yakni kebebasan sekelompok manusia dalam mencapai 

kesejahteraari. Namun lingkup otonomi lebih sempit daripada demokrasi. 

Demokrasi menyangkut seluruh kehidupan di dalam negara, sedangkan 

otonomi menyangkut dimensi wilayah suatu negara.Ia6 Dari pendapat ini 

terlihat bahwa otonomi secara terbatas men~pakan wewenang pengaturan. Di 

sarnping itu wewenang ini bukan dimiliki oleh sekelompok penduduk dalam 

suutu wilayah tertentu, tetapi oleh wilayah itu sendiri. 

Pendapat Padmo Wahjono mendekati pendapat Moh. Hatta. Narnun 

pendapat proklamator ini lebih luas. Menilrut Moh. Hatta, otonomi berarti 

membuat peraturan d m  melaksanakannya sendiri. Dalam ha1 ini daerah 

Bayir Manan, Hubungan Antara Pusat dm Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi 
Mmunrt UUD 1945. Dhertasi. Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 1990, hlm. 122. 

IS5 Padmo Wahjono, D~mokrasi dan Otonorni. dalam Bhenyamin Hoessein, Berbagai 
Faktor Yang Mempengaruhi Besmya Otonomi Daerah Tingkat I1 . . . Op.Cit., hlm 80. 

la6 Ibid. 



otonom memiliki kebebasan untuk melaksmakan kedua kegiaian tersebut.lg7 

Dalarn kesempatar~ lain Hatta mengaitkan otonomi dengan demokrasi. 

Menurut Hatla, bahwa : 

Memberikan otonomi kepada daerah tidak saja berarti melaksanakan 
demokrasi, tetapi juga mendorong yerkembangannya auto-aktivitet. 
Auto-aktivitet artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang 
dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya auto- 
aktivitet tercapailah apa yang dim&.sud dengan demokrasi yaitu 
pen~erintahan yang dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat 
tidak saja menentukan nasibn a sendiri, melainkan juga dan terutama 
memperbaiki nasibnya sendiri. $8 

Pendapat Hatta di atas memiliki berbagai elemen yang tergolong lebih 

lengkap daripada pendapat para ahli yang telah diketengahkan sebelumnya. 

Kebebasan dan kemandirian d a l m  otonomi bukan kemerdekaan 

(onafhankelijkheid, independency). Kebebasan dan kemandirian itu adalah 

kebebasan dan kemandirian dalam ikatau kesatuan yang lebih besar. 

Otonomi sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Dari segi 

hukum tata negara khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem 

dari negara kesatuan (unitaly sate, eenheidstaat). Otonomi adalah fenomena 

negara kestuan. Segala pengertian (begrip) dan isi (materie) otonomi adalah 

pengertian dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan 

atas pengertian dan isi otonomi. 

Sementara Bhenyamin ~ o e s s e i n ' ~ ~ ,  mengartikan otonomi hampir paralel 

dengan pengertian "demokrasi", yaitu peinerintahan oleh, dari dan untuk 

rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga 

18' Ibid 
Is8 Ibid 

Bhenyamin Hoessein, FaMor . . ., Op.Cit, hlm. 18. 



pemerintahan yang secara formal berada di luar Pemerintah Pusat. Bahkan 

otonomi dapat diberi arti luas atau ddam arti sempit. Dalam arti luas, 

otonomi mencakup pula tugas pembantuan (medebewind, coadministration), 

sebab baik otonomi maupun tugas pembantuan sama-sama mengandung 

kebebasan dan kemandirian. Pada otonomi, kebebasan dan kemandirian itu 

penuh meliputi baik asas maupun cara menjalankannya. Sedangkan pada 

tugas pembantuan, kebebasan dan kernandinan hanya terbatas pada cara 

menjalankan. IgD 

Dari pengertian tersebut terlihat antara otonomi dan demokrasi 

merupakan satu kesatuan semangat sebagai bentuk pemerintahan yang 

menempatkan rakyat sebagai penentu yang utama dalam negara. 

UU No.22 Tahun 1999 mernberikan pengertian otonomi yang sedikit 

berbeda dengan pengertian di atas. Menmit pasal 1 huruf h UU No.22 Tahun 

1999 "Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuia dengan peraturan perundang- 

undangan". Dengan demikian, otonomi bukan hanya berupa wewenang, 

tetapi juga berupa kewajiban. 

Di tinjau dari mekanisme pemberian otonomi dalam negara kesatuan 

(Unitarime), otonomi diberikan oleh pemerintah pusat (central 

government), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari 

pernerintah pusat. Berbeda halnya dengan otonomi daerah di negara federal, 

Bagir Manan, Perjalanan . . . Op.Cit, hlm. 4. 
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dimana otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian, sehingga 

urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakekatnya adalah urusan 

yang diserahkan oleh negara bagian. 

Tentang bagaimana otonomi diberikan dan bagaimana atas cakupannya 

para sarjana mengidentifikasikan ke dalam tiga macam ajaran yaitu ajaran 

formal, ajaran material dan ajaran riil. Terhadap tiga macam ajaran ini 

ternyata para sa jana menggunakan istilah yang berbeda-beda. Bagir Manan 

dengan istilah "Sistem Rumah Tangga ~ae rah . " '~ '  Jose Riwu Kaho 

memberikan istilah "Sistem yang menekan pada teknik yang dipergunakan 

untuk menetapkan bidang-bidang yang diserahkan menjadi urusan Rumah 

Tangga Daerah dan juga menggunakan istilah "pr in~ip" . '~~  Koncoro 

Purbopranoto menggunakan istilah sistem yang kadangkala diganti dengan 

77  193 istilah "asas . M. Joniarto menggunakan istilah teori tentang pembagian 

urusan di dae~-ah . '~~  

Terlepas dari perbedaan istilah yang digunakan masing-masing para 

sa~jana, ternyata semuanya berpijak pada pengertian yang sama bahwa 

ajaran-ajaran (formal, material dan rid) itu adalah menyangkut tatanan yang 

bersilngkutan dengan cam-cara membagi w ewenang, tugas dan tangg ung 

19' Bagir Manan, Hubungan Aniara. . ., Opeit, hlm. 26. 
Josep Riwu Kaho, Pros@ Oronom' Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali 

Press, Jakarta, 1988, hlm. 15-19. Istilah ini sama seperti yang digunakan oleh Sujamto yang 
mengacu kepada TAP MPR No.IV/MPR/1973. lihat Sujamto, Olonomi Ilaerah yang Nyata dan 
Bertangpn&mab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 20-21. 

Dalam M. Solly Lubis, Pergeseran Gads Pcjlitik dnn Pcruttdung-Undangan Mengenai 
Pemeriniahan Daerah, Alurn.li, Bandung, 1983, hlm. 28. 

'94 M. Joeniarlo, Perkembangan Pemerintaha~ Lokai, Alumni, Bandung 1982, hlrn. 30. 



jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara Pusat dan 

Menurut R. Joeniarto penyerahan setiap urusan kepada pemerintah 

lokalidaerah yang bersangkutan harus dipertimbangkan: '% 

a) Apakah sesuatu urusan itu kalac diserahkan pengurusannya kepada 
daerah, akan menimbulkan manfaat yang leblh besar bagi masyarakat 
setempat khus.lsnya, negara pada tunumnya atau tidak?; 

b) Apakah secara kwantitatif dan kwalitatif alat-alat perlengkapan 
daerah yang bersangkutan, ada kemampuan atau tidak untuk 
mengurusnya?; 

c) Apakah cukup tersedia atau tidak keuangan daerah yang 
bersangkutan untuk penyelenggaraan urusan tersebut? 

Apapun yang diserahkan kepada pemerintah lokal untuk diatur dan diurus 

sebagai urusan rumah tangganya sendiri harus ada ukuran formilnya, 

sehingga dengan mudah diketahui apakah sesuatu urusan itu menjadi urusan 

rumah tangga pemerintah lokal atau tidak.'97 

Dan pertumbuhan dan perkembangan ketatanegaraa, teori tentang 

Pemberian otonomi kepada daerahdaerah melalui perundang-undangan yang 

terdiri dari sistem otonomi formal, sistem otonomi material, dan sistem 

otonomi nyata atau riil. Ketiga sistem otonomi ini akan menimbulkan 

konsekuensi yang berbeda mengenai hakekat otonomi daerah. 

2.Tipologi Desentralisasi 

Dalam arti ketatanegaraan desentraliaasi adalah pelimpahan kekuasaan 

pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah, yang mengurus rumah 

195 Bagir Manan, Hubungan Antma. . , Loc. Cit. 
'% M. Joeniarto, @.Cit 
19' Ibid. 



tangganya sendiri (daerah-daerah otonomi). Desentralisasi adalah cara atau 

sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan 

kepada rakyat itntuk ikut serta dalam pemerintahan negara. 

Lazimnya desentralisasi itu dapat dibagi ke dalam 2 golongan: '" 
1. Dekonsentrasi (deconcentratie) atau "aaaambtelyke decentralisatie", yaitu 

pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas 

kepada bawahannylr guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan dan wewenang 

menteri kepada Gubernur. . 

2. Desentralisasi ketatanegaraan (staatkundige decentralisatie) atau disebut 

j uga desentralisasi poli tik yai tu pelimpahan kekuasaan penmdangan dan 

pemerintahan (regelende en besturende bevoegheid) keapda daerah-daerah 

otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik ini, rakyat 

dengan mempergunakan saluran-saluran tertentu (penvakilan) lkut serta di 

dalam pe~nerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing. 

Desentralisasi ketatanegaraan di bagi dalam 2 golongan : 

1. Desentralisasi teritorial (tewitoriale decentralrsatie) yaitu pelimpahan 

kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa 

kepentingin tertentu. Di dalam desenmlisasi semacam ini dikehendaki 

agar kepentingan-kepentingan tertentu tadi diselenggarak,~ oleh 

golongan-golongan yang bersangkutan sendiri. 

198 RDH. Koesoemahatmadja, . . . Op. Cit., hlm. 14- 1 5.  



2. Desentralisasi fhgsional (jiunctronale decentralisatie), yaitu pelimpahan 

kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa 

kepentingan tertentu. Di dalam desentralisasi semacam ini dikehendaki 

agar kepentingan-kepentingan terteutu tadi diselenggarakan oleh 

golongan-golongan yang bersangkutan sendiri. 

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan 

yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah 

lokal. Di dalam mekanisme ini pemeirntahan nasional melimpahkan 

kewenangan kepada pemerintahan'dan masyarakat seteinpat atau lokal untuk 

diselenggarakan guna meningkatkan kernaslahatan hidup m a ~ ~ a r a k a t . ' ~ ~  

Bagir Manan mengemukakan pendapatnya dengan mendasarkan din 

pada pendapatnya Van der Pot bahwa desentralisasi ada dua macam, yakni 

Desentralisasi teritorial yang dijelmakan dalam bentuk badan yang didasarkan 

pada wilayah (gebiedscorporaties) dan desentralisasi fhgsional yang 

dijelmakan dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan-tujuan 

tertentu ( d o e l c ~ r ~ o r a t i w ) . ~ ~ ~  

Sementara itu, h a n  Soejitno membedakan desentralisasi ke dalam 

bentuk desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional, dan desenmlisasi 

administratif (dekonsentrasi). Pengertian desentralisasi teritorial yakni 

didasarkan pada wilayah. Desentralisasi fungsional, yakni didasarkan pada 

tujuan-tujuan tertentu. Lalu, desentralisasi administratif atau dekonsentrasi 

(ambtelijke decentralisatie) terjadi apabila pemerintah melimpahkan sebagian 

Syaukuni HR, &y OtonomiDaerah . . . Op.CIt hal. 63 
200 Bagir Manan.. . Op.Cit, hlm. 18. 



dari kewenangannya kepada alat perlengkapan atau organ pemerintah sendiri 

di daerah yakni pejabat-pejabat pemeiintah yang ada di daerah, untuk 

dilaksanakan." ' 

Am rah Muslimin, membedakan desentralisasi inenjadi beberapa 

macam, yakni; desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari 

Pemerintah Pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah 

tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh 

rakyat dalarn daerah-daerah tertentu. Untilk dsentralisasi fingsional sama 

dengan apa yang dijabarkan oleh Irwan Soejitno. Hal yang menarik untuk 

dikemukakan adalah desentralisasi kebudayaan (culturele decentralisatie) 

yang diartikan sebagai memberi hak pada golongan-golongan kecil dalam 

masyarakat (minoritas) menyelenggarakatl kebudayaan sendiri (mengatur 

pendidikan, agama, dll). Dalarn kebanyakan negara kewenangan ini diberikan 

pada kedutaan-kedutaan asing demi pendidikan warganegara masing-masing 

negara dari kedutaan yang bersangkutan. 

3. Permasalahan Diseputar Asas Desentralisasi 

Desentralisasi merupakan wacana yang menarik dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Menurut Bambang Punvoko ada tujuh alasan mengapa 

desentralisasi diperlukan. Ketujuan alasan itu dikatakan bahwa desentralisasi 

diperlukan agar: 1). Lebih mampu memenuhi kebutuhan lokal; 2). Lebih 

memberi peluang kaum miskin untuk terlibat dalarn penentuan kebijakan; 3). 

zO' Ibid. 



Meningkatkan akses masyarakat pada pemerintah; 4). Mengurangi resistensi 

pada pembangunan; 5). Mengurangi kenricetan administrasi; 6). Lebih efektif 

memobilisasi sumberdaya lokal; 7). Lebih rnudah memangun koordina~i.~'~ 

Sedangkan Shabbir Cheema dan Rondinelli menyebutkan sedikitnya 

empat trelas alasan yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi, yakni:203 

1. Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi 

keterbatasan karena perencanaan ymg bersifat sentralistik dalarn 

mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalarn perencanaan 

pembangunan, kepada pejabat' di Daerah yang bekerja di lapangan dan 

tahu betul rnasalah yang dihadapi masyarakat. Dengan desentralisasi maka 

perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di 

daerah yang bersifat heterogen. 

2. Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur 

yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. 

3. Dengan desentralisasi h g s i  dan penugasan kepada pejabat di Daerah, 

maka tingkat pernahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat 

Daerah akan meningkat. Kontak hubungan yang meningkat antara pejabat 

dengan masyarakat setempat akan mernmglunkan kedua belah pihak 

untuk merniliki informasi yang lebih baik, sehingga dengan demikian akan 

mengakibatkan p e m u s a n  kebijalcsanaan yang lebih realistik dari 

pemerintah. 

' 0 2  Dadang Juliantara, Pembaharuan Kabupaten Arah Realisasi Ototiomi Vaerah, 
PeitibaIiaruan, Yogyakarta, 2004, hlm. 22. 

203 G .  Shabbir C heema and Rondinelli, DecenbaIEzation and Develupment:.. . Op.,CiL, hlm 
14-16 



4. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya "penetrasi" yang lebih baik 

dari Pemekntah Pusat bagi Daerah-Daerah yang terpencil atau sangat jauh 

dari pusat, di mana seringkali rencana pemerintah tidak difaharni oleh 

masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal, dan dimana dukmgan 

terhadap program pemerintah sangat terbatas. 

5. Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai 

kelompok politik, etnis, keagenan dl dalam perencanaan pembangunan 

yaug kemudian dapat rnemperluas kaamaan dalarn mengalokasikan 

surnber daya dan investasi pemerintah. 

6. Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan serta lembaga 

private di Daerah, yang kemudiai~ dapat meningkatkan kemampuan 

mereka untuk rnengambilalih fungsi yang selama ini dijalankan oleh 

Departemen yang ada di Pusat. Dengan desentralisasi maka peluang bagi 

masyaraka: di Daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan 

managerial. 

7. Desentralisasi dapat meningkatkan efesiensi pemerintahan di Pusat dengan 

tidak l a g  pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena ha1 itu 

dapat diserahkan kepada pejabat Daerah. Dengan demikian, pejabat di 

Pusat dapat menggunakan waktu dan energi lnereka untuk melakukan 

supervisi dan pengawasan terhadap implementasi kebijaksanaan. 

8. Desentralisasi juga dapat menyediakan struktur di mana berbagai 

departemen di pusat dapat dikoordinasikan secara efektif bersama dengan 

pejabat Daerah dan sejurnlah Non-Government Organizations di berbagai 



Daeiah. Propinsi, Kabupaten dan Kota dapat menyediakan basis wilayah 

koordit~asi bagi program pemerintah, khususnya di Dunia ke 111 di mana 

banyak sekali program pedesaan yang dijalankan. 

9. Struktur pemerintahan yang didesentralisasi diperlukan guna 

melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

implementasi program. Struktur seperti itu dapat merupakan wahana bagi 

pertukaran informasi yang menyangkut kebutuhan masing-masing Daerah 

kemudian secara bersama-sama menyampailcan kepada Pemerintah. 

10. Dengan menyediakan model alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, 

desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas 

berbagai aktifitas yang dilakukan oleh elit lokal, yang seringkali tidak 

simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif 

terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan. 

1 1. Desentralisasi dapat menghantarkan kepada administrasi pernerintahan 

yang muda.h disesuaikan, inovatif dan heatif. Peinerintah Daerah dapat 

memiliki peluang untuk menguji in,ovasi, serta bereksperimen dengan 

kehijaksanaan yang baru di daerah-daerah tertentu tanpa harus 

menjustifikasinya kepada seluruh wilayah negara. Kalau mereka berhasil 

maka dapat dicontoh oleh Daerah yang lainnya. 

12. Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen dapat m e m u n m a n  

pimpinan di Daerah menetapkan pelayman dan fasilitas secara efektif di 

tengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang 

terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek 



pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di 

Pusat. 

13. Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional 

dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di 

Daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan 

kebijaksanaan, sehingga dengan dernikian akan meningkatkan kepentingan 

mereka di dalam memelihara sistem politik. 

14. Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat 

lokal dengan biaya yang lebih'rendah, karena ha1 itu tidak lagi menjadi 

beban pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada daerah 

Dalam sudut pandang B.C. Smith dike~nukakan faktor-faktor yang 

menjadi pendorong diperlukannya desentralisasi, yakni:204 

1. Untuk pendidikan politik. Desentralisasi memberikan pemaharnan kepada 

rnasyarakat tentang peran debat politik, penyelesaian para wakil rakyat dan 

pentingnya kebijakan perencanaan dan anggaran dalam suatu sistem 

demokrasi. 

2. Untuk latihan kepemimpinan politik. Desentralisasi menciptakan sebuah 

landasan bagi pemimpin politik prospektif di tingkat lokal untuk 

mengembangkan kecakapan dalam pembuatan kebijdcan, menjalarrkan 

partai politik, serta menyusun anggaran. Dari para pemimpin di tingkat 

lokal ini diharapkan mampu melahirkan politisi-politisi nasional yang 

handal. 

204 Brian C. Smith, Decentralization: the Territoriai. .. . Op.,Cit, hlm. 1 8-30 



3. Untuk memelihara stabilitas politik. Partisipasi masyarakat dalam politik 

formal melalui voting dan praktek-praktek lain (misalnya dukungan aktif 

terhadap partai-partai politik) dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. Dengan cam ini dapat diharapkan 

tercapainya harmoni sosial, semangat kzkeluargaan, dan stabilitas politik. 

4. Ilntuk mencegah konsentrasi kekuasam di pusat. Kesetaraan politik dan 

partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan. 

KeLwasaan politik akan terdistribusikan secara luas sehingga desentralisasi 

merupakan sebuah mekanisme yang dapat mencakup kelompok miskin 

atau kelompok marjinal . 

5. Untuk memperkuat akuntabilitas publik. Akuntabilitas diperkuat karena 

perwakilan setempat lebih accessible terhadap penduduk setempat dan 

oleh karenanya akan lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan dan 

hasil-hasilnya, dibanding pemimpin politik nasional atau pegawai 

pemerintah. Satu "suara" pada pemilihan lokal merupakan suatu 

mekanisme yang unik bagi penduduk untuk menunjukkan kepuasan. 

ketidakpuasan terhadap kinerja para wail rakyat. 

6. Untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat. 

Sensitifitas pemerintah n~eningkat karena perwakilan lokal ditempatkan 

secara tepat untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan lokal dan agar 

bngaimana kebutuhan tersebut terpenuhi dengan cara-cara yang efektif. 

Dengan adanya alasan-alasan di atas yang menjadi pendorong 

diperlukannya desentralisasi, pada intinya dengan desentralisasi ini adalah 



menitikberatkan pada cara dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintah di Daerah. 

Akan tetapi, apabila dilihat dalam implementasi konsepsi desentralisasi 

ini sangat sulit diwujudkan dari konsep idealnya. Hal ini dapat disadari 

sebagai dalam konteks desentralisasi pula muncul pelbagai macam 

kepentingan, tenrtama antara kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Bahkan dengan keberagaman kepentingan iri  tidak jarang hubungan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah yang disebabkan oleh konsep desentralisasi 

yang tidak jelas berujung pada ' m u n d y a  ketegangan yang terkadang 

menimbulkan konflik. 

Beberapa konflik yang dapat disebutkm antara lain: Konflik kewenangan 

Pemerintah Daerah - Departemen Sektoril, hubungan Kepala Daerah dan 

DPRD, Dewan Perwakilan Daerah, otonomi daerah, otonomi khusus, dan 

konsep dasar bernegara, konstitusi negara, desentralisasi desa, politisasi 

birokrasi, kine j a  pelayanan publik, dan melcanisme pengawasan.205 

Zudan A.rif Fakhrulloh mengemukakan tiga permasalahan dalam 

irqiernentasi konsep desentralisasi, yakni;206 

Pertama, dapat dilihat dari sisi pamdigtnatik atau pe~nahaman terhadap 

desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah 

kerapkali dipahami secara sempit hanya sebagai bentuk penyerahan urusan 

secara administratif, otonomi dalam keuangan, maupun pengelolaan 

205 Faisal H. Basri, "Pengantar Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah," dalam Indra J. 
Pillang, dkk, (ed), Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harka! Bangsa, Jakarta, 
20034-6. 

'06 Zudan Arif Fakrulloh, Keboakan Desenlrdsasi di Persimpangan, Cipruy, Jakarta, 
2004, hlm 55-56. 



kewenangan pemerintah. Pemaharnan itu antara lain telah mengabaikan aspek 

pembagian kewajiban dan tanggung jawab publik pemerintah serta partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah. 

Kedua, dapat dibidik dari sisi kebijaksanaan maupun regulasi pemerintah 

yang kecenderungan mengabaikan pemerintah desa. Desentralisasi hanya 

terhenti sampai pada tingkat wilayah di atas desa, seperti kabupaten. Desa 

bagaimanpun tetap dipandang sebelah mata oleh pemerintah supradesa, yang 

tetap menjadi subordinat yang harus tunduk pada perintah kabupaten. Para 

penguasa kabupaten urnurnhya innegatakan bahwa otonomi berhenti di 

kabupaten. Desa hamyir hilang dari peta wacana, pemikiran dan kebijakan 

desentralisasi. 

Keliga, dari sisi praktik emplrik, desa hanya mempunyai kewenangan 

yang sangat terbatas karena semuanya telah dikuasai kabuptenkota. Setiap 

urusan pemerintahan dan keuangan desa dikendalikan dengan regulasi 

kabupaten. Dalarn prakteknya tidak sedikit Perda Kabupaten tentang 

pemerintahan desa yang sebenarnya tidak relevan dengan konteks kehutuhan 

desa dan dari sisi proses tidak melibatkan partisipasi desa. Karena itu tidak 

mengherankan kalau kerapkali muncul kegelisahan dan bahkan resistensi desa 

(terutarna dari perangkat desa) terhadap regulasi dari atas. Berkembangnya 

asosiasi (paguyuban) lurah desa di berbagai kabupaten tarnpaknya j uga 

didorong oleh resistensi para lurah desa terhadap kebijakan kabupaten, yang 

kini terus berkembang menjadi basis akses desa dalam proses pembuatan 

kebijakan kabupaten. 



Sementara itu sebagian kalangan juga mengidentifikasi beberapa 

kebaikm dan kelemahan dari desentralisasi. Kebaikan dan kelemahan ini 

tentunya sangat memnungkinkan akan menirnbulkan permasalahan tersendiri 

bagi impelementasi konsep desentralisasi dalam praktek. Hal yang akan sangat 

terasa dalam permasalahan desentralisasi adalah dan aspek kelemahannya. 

Berdasarkan pada ha1 ini dapat dikemukakan beberapa kebaikan daripada 

desentralisasi, yakni:207 

I .  Mengurangt bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 

2. Dalam menghadapi masalah yhng amat mendesak yang membutuhkan 

tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu inenunggu instuksi dari 

Pemerintahan Pusat. 

3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan 

dapat segera dilaksanakan. 

4. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (deferensial) dan 

pengkhususan (spesialisasi) yang bwguna bagi kepentingan tertentu. 

Khususnya desentralisasi terotorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri 

pada kebutuhanlkeperluan khusus daerah. 

5. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan 

semacam laboratorium dalam hal-ha1 yang berhubungan dengan 

pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-ha1 yang 

ternyata baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh 

karena itu dapat leb~h mudah untuk ditiadakan. 

207 Sarundajang, Arus Ralik ... Op,CiL, hlm. 62. 



6. Mengurangi kemungkinan kewenenang-wenangan dari Pemerintah Pusat. 

7. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan 

memutuskan yang lebih besar kepada daemh. 

8. Akan memperbaiki kualitas pelayanan karena dia lebih dekat dengan 

masyarakat yang dilayani. 

Kelemahan desentralisasi yang dikemukakan oleh Josef Riwu Kaho 

antara lain:208 

1 . Karena besarnya organdrgan pemerintahan, maka struktur pemerintahan 

bertarnbah kompleks, yang meapersulit koordinasi; 

2. Keseimbangan dan keserasian antara bemacan-macarn kepentingan dan 

daerah dapat lebih mudah terganggu. 

3. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat inendorong timbulnya apa 

yang disebut daerahisrne atau provinsialisme. 

4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena 

memerlukan perundingan yang bertele-tele; 

5. Dalarn penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih 

banyak dan sulit untuk memperoleh keseragamanluniformitas dan 

kesederhanaan. 

Secara teoritis, desentralisasi bisa memperbesar perbedaan (disparitas) 

regional dalam menyediakan pelayanan publik. Meskipun disparitas ini tidak 

dikehendaki, akan tetapi akan menjadi masalah jika kemudian memunculkan 

implikasi distribusi. Ambil contoh misalnya disparitas dalam menei~tukan 



anggam belanja untuk pendidikan atau kesehatan yang sudah 

terdesentralisasikan. Besarnya anggaran ini akan lebih merefleksikan berbagai 

macam pajak dan pungutan lokal ketimbang alokasi dari kementerian yang 

relevan pada pemerintah pusat. Ini berarti beban penduduk lokal akan semakin 

berat karena meskipun mereka dapat lebih leluasan dalam menentukan 

kebutuhan sendiri akan tetapi kendala pembiayaan bukan ha1 yang mudah 

&tuk diatasi. Lebih jauh la@, persoalan yang muncul bukan hanya dari sudut 

anggaran, akan tetapi komplikasi dengm sentimen kedaerahan. Misalnya, 

ketika sebuah daerah, sesuai denghn permintaan warga - memutuskan untuk 

membangun taman kota yang dilengkapi dengan sarana bermain untuk anak- 

anak. Persoalan muncul, siapa yang hams mendanai progun tersebut, apakah 

hanya dibebankan kepada penduduk lokal, sedangkan taman itu akan 

dimanfaatkan juga oleh penduduk tetangga? Apakah mereka juga hams 

dibebani209 

Litvack menyebutkan adanya tiga irnplikasi yang mempengaruhi 

desentralisasi. Pertama, desentralisasi bisa merubah mobilisasi dan alokasi 

sumber-sumber publik, ia akan mempengauhi isu-isu yang luas mulai dan 

urusan pelayanan (service delivery), upaya mengurangi kemiskinan bahkan 

sampai kepada persoalan stabilitas makro ekonomi. Menghadapi luasnya isu- 

isu tersebut, desentralisasi dianggap sebagai jalan pintas yang memotong isu- 

isu tersebut atau cross cutting issue. Kedua, manajemen desentralisasi 

~nemerlukan pengetahuan yang mendalam tentang institusi-institusi lokal dan 

'09 Teguh Yuwono (d), Manajemen OIonomi DaeraA Membangun Daerah UerdQlrarkm 
P a r a d i p  Baru, CLOGAPPS Diponegoro University, Semarang, 2001, hlm. 37-38. 



pamahatnan teniang proses desentralisasi, dimana stakeholders hat-us terlibat 

di dalamnya. Ketiga, adanya keyakinan empiris tentang apa yang harus 

dk~rjakan dan yang tidak perlu dike rjakan.2'0 

E. KONSEP KEWENANGAN 

Sebagai konsekuensi logis dari dipilihnya konsep welfarc state (negara 

kesejahteraan, negara hukurn yang dinamis), dimana negara mempunyai 

tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, maka pemerintah 

diberikan sejurnlah kewenangan.' Konsep kewenangan pemerintah dan 

pemerintahan dapat dijabarkan dalam uraian di bawah ini. 

1. Konsep dan Batasan Kewenangan Pemerintahan 

Istilah kekuasaan dalam bahasa lnggtis disebut power, atau macht 

(Belanda) atau pouvoir, puissance (Perancis), sedangkan istilah Kewenangan 

sering disebut authority, gezag atau yurisdiksi dan istila11 wewenang disebut 

competence atau be~oe~dhe id .~"  

Di bawah ini akan diuraikan secara ringkas apa itu wewenang atau 

kewenangan. Walaupun sebenarnya antara istilah 'wewenang' dan 

'kewenangan' ini dalam praktek serir,gkali sulit dibedakan, bahkan 

penggunaan kedua istilah itu sering kali pula saling dipertukarkan 

(interchangeable). 

'In lbid 
"I S.F. Marbun, Peraditcur Adminsitrasi . . . Op. C'it, hlm. 153. 



1 .l. Pengertian Wewenang dan Kewenangrrn 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan kekuasaan sering 

bersurnber pada wewenang formal (fbrmal authorrty) yang memberikan 

wewenang atau kekuasaan kepada seseormg atau suatu pihak dalam suatu 

bidang tertentu. Dalarn ha1 dernikian dapat dikatakan, bahwa kekuasam itu 

bersumber pads hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur 

pemberian wewenang tadi212 

Kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik 

terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu 

bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan 

legislatif maupun dari kekuasaan pernerintah, sedangkan wewenang 

(competence, hevoegdherd) hanya mengelmi sesuatu onderdil tertentu atau 

bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang- 

wewenang (rechtsbevoegdheden), rnisalnya wewenang menandatangani suatu 

swat keputusan oleh seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan 

kewenangannya tetap berada di tangan ~ e n t e r i . ~ ' ~  

Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa h d w n  tidak 

sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak 

untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti 

hak dan kewajiban (recten en plrchten). F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek 

menyatakan Het begrip bevoegdheid is h i r  ook een kernbegrip in het staats- 

2'2 Mochtar Kusumaatmadja, KonsepKonsep Hukunr Man1 Pentbangunan, Alumni, 
Bandun ,2002, hlm. 5 .  '' S.F.Marbm, P d m  ...Op, Cil, hlm. 154. 



en adntinistratref recht. Dalam pandangan F.A.M Stroink dan J.G. 

Steenbeek kewenangan mempunyai kedudzlkan yang sangat  ent tin^.''^ 
Dalarn maksud yang sama Prajudi ~trnosudirdjo~'~ membedakan 

antara 'wewenang' (competence, bevoegdheid) atau 'kewenangan' (authority, 

gezag). Yang dirnaksud 'kewenangan' adalah apa yang disebut 'kekuasaan 

formal', kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh 

undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutiUadmhistratif Selaniutnya 

dikatakan, kewenanga~ bang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah 

kekuasaan terhadap segolongan oring-orang tertentu atau kekuasaan terhadap 

segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang 

pemerintahan (atau bidang urusan tertentu yang bulat). Sedangkan wewenang 

hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat 

wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang adalah kekuasaan 

untuk meldukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang 

menandatangani atau menerbitkan surat-swat izin dari seorang pejabat atas 

nama menteri. 

Kewenangan yang bersurnber dari peraturan penmdang-undangan dapat 

tercermin dalam konsep negara hukum. Menurut R.J.H.M ~uisrnan:''~ "Een 

bestuurorgaan kan zich geen buvoegdheid toeeigenen. Slecht de wet kan 

bevoegdeden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet aleen 

attribueren aan een bestuurorgaan, maar ookaan anhtenaren (bijvoorbeeld 

belastinginspecteurs, inspecteur voor her milie enz) of aan speciale colleges 

''4 Ridwan, H ~ k u m  AdminisIrasf.. ., Op. Cit., hlm. 73. 
'I5 Prajudi Atmosudirdjo, . . . . OpCit, hlm. 76. 
'I6 Ibid 



(bijvoorbeeld c fe hesraad, de pachkamen) ofielsaan privaatrechttel ijke 

rechtspersonen." (Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia 

lnemiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh 

undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang 

pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap 

parz pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) 

atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemillhan urnurn, pengadilan 

khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat). 

Dari ha1 di atas, jelaslah bahwb salah satunya kewenangan dapat ditnilila 

oleh badan pemerintahan dan senantiasa didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan. Yang diharapkan dari setiap tindakan hukum 

pemerintahan dari para Badan atau Jabatan TUN itu, benar-benar selain ada 

dasar wewenangnya dalarn peraturan perundang-undangan, juga pelaksanaan 

wewenang tersebut dilakukan benar-benar menurut norma-noma keadilan 

hukum. Singkatnya, sesala tindakan pemerintah hendaknya menurut hukum 

baik in appearance maupun in reality.''' 

Selain setiap kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh para Badan 

atau jabatan TUN itu selalu hams bersifat legal atau atas dasar hukumnya, ia 

juga hams dilaksanakan menurut prinsip-prinsip hukum tidak tertulis. Ini 

dikarenakan dengan menaati legal principles seperti itu dapat membuat sistern 

- 

'I7 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Unhg tentang PerndlIo Tata Usaha 
Negara Buku I Bebmapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usoha Negara, Sinar Harapan, Jakartq 
1996, hlm. 87. 



pemerintahan kita itu akan bekerja secara adil, bersih dan efisien serta 

b e ~ i b a w a . ~ ' ~  

Deilgan konsepsi ini dapat disirnpulkan kewenangan pemerintahan dari 

Badan atau Jabatan TUN untuk melakukan tindakan-tindakan hukurn TUN itu 

pertama-tama hams bersumber atau berdasar pada suatu ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Tetapi, di samping itu pelaksanaan dari kewenangan 

pemerintahan juga hams memperhatikan norma-norma yang tidak tertulis, 

yang di antaranya adalah yang disebut asas-asas umurn pemerintahan yang 

baik. Asas-asas umum pemerintahh yang bak  itu merupakan norma-norma 

tidak tertulis yang benar-benar ada dan hidup yang berada di antara norma- 

tiorma juridis (hukum) dan etika (moral/kewatutan) yang ~ne~npedo~nani para 

Badan atau Jabatan TUN pada waktu melaksanakan h igs i  pernerintahannya. 

Ia merupakan asas-asas yang mengandung suatu nilai hukum. Ia dianggap 

yang menjebatani norma-norma hukurn dengan norma-norma e t i l ~ a . ~ ' ~  

1.2. Pengertian Pernerintah dan Pemerintahan 

Berikutnya perlu pula dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah 

"pemerintah" atau "pemerintahan" dalam tulisan ini. Dengan menelusuri 

berbagai konsep dan pemduran tentang makna dari istilah pemerintah dan 

pemerintahan, maka diharapkan dalam penggunaan istilah-istilah tersebut 

218 Ibid 
219 Ibid 



dalam tulisan ini akan menjadi jelas, baik secara tekstual maupun 

k o n t e k ~ t u a l . ~ ~ ~  

Mengawali pencarian penjelasan dan pemahaman apa yang dimaksud 

dengan istilah 'pemerintah' dan 'pemerintahan' itu, maka acuan pertarnanya 

adalah kamus. Menurut Kamus Besar Bahasa ~ndones ia~~ '  dan Kanus Umum 

Bahasa lndonesia susunan W.J. S ~oenvadarminta~~~,  keduanya memberikan 

pengertian yang sama tentang 'pemerintah' yaitu 1) sistem menjalankan 

wewenang dan kekuasaan mengatur kelidupan sosial, ekonomi, dan politik 

suatu negara atau bagian-bagianhya; 2) sekelompok orang yar~g secara 

bersama-sama ~nemikul tanggung jawa.b terbatas untuk menggunakan 

kekuasaan; 3) penguasaan suatu negara atau bagian negara; 4) badan tertinggi 

yang memerintah suatu negara; 5) negara atau negeri sebagai lawan dari 

partikelir atau swasta; 6) pengurus atau pengelola. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah 1) proses, cara, 

perbuatan memerintah; 2) segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dm kepentingan negara. 

220 Penggunaan istilah "pemerintahan" secara konsisten dan konsekuen dalam tulisan 
ini memerlukan penjelasan makna dan hakikatnya yang terkait dengan keselluuhan isi tulisan 
ini. Yang dirnaksud jelas (clear) secara tekstual dalah apa yang terdapat dalam isi tulisan in 
maknanya adalah sebagairnana apa adanya ( m r  de lenervan de wet) yang terswnt dalam 
premis, kalimat atau pemyataan Sedangkan jelas s m a  kontekstual adalah terkait deagan 
situasi dan kondisi yang terjadi dalam praktek penyelenggaraannya, baik dalam konteks 
hukum maupun pemerintahan. Namun demikian hsadari sepenuhnya bahwa dalam ha1 ini 
tidak dimaksudkan atau berpretensi untuk menjadikan pernaharnan atau pengertian dari 
istilah-istilah tersebut sebagai sesuatu kebenaran tunggal dengan menafikan atau menegasikan 
pengertian dan pemahaman yang ada. Kepentinwnya adalah dengan dimulai dari suatu 
wacana (discourse) kemudim diharapkan kelak dapat dibakukan dalam suatu pengertian dan 
p e m h a n  yang satu. 

*' Kamus Resar Bahasa Indonesia, Tim Renyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Balai Pustaka, Cet. 
Ketiga, 1990, hlm. 672. 

222 Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S Poenvodarminta, Rahi Pustuku, 1984, 
hlm. 140. 



Dengan mengutip berbagai pendapat dm herbagai literatur dan hasil 

analisisnya terhadap UUD 1945, ~ a r n u d j i ~ ~ ~  menjelaskan bahwa 

pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan 

oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam 

rangka mencapai tujuan negara (tujuan Nasional). Sedangkan pemerintahan 

dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ 

eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. 

Dalam konteks hukum adrninistrasi Prayudi ~ t m o s u d i r j o ~ ~ ~  

membedakan antara pemerintahan Yang dijalankan oleh (Pejabat) Pemerintah, 

dan Adtninistrasi (negara) yang dijalankan oleh pejabat administrasi (negara) 

oleh karena (Pejabat) Pemerintah selalu merangkap sebagai Administrator 

Negara atau sebagai (Pejabat) Administrasi (negara). Seorang pejabat 

berkedudukan sebagai pemerintah bilamana mempunyai wewenang 

pernerintahan dan sedang menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi 

pemerintahan adalah fungsi politik, dan pemerintahan berarti sama dengan 

penegakan (handhaving) clanlatau penggunaan (aanwending) dari wibawa 

(gezag) dan atau kekuasaan (machj) negara. 

Selanjutnya dikatakan bahwa 'Pemerintah' inenjalankan pemerintahan 

melalui pengambilan keputusan pernerintd (regeringbesluit) yang bersifat 

'" Pamudji, Perbandngan Penrerintahan, Bina Aksara, Cetakan Ketiga, 1988, 
hlm.3-5. Lihat Bagir Manan (dkk), Beberupa MasaIah . . . Op Cit, hlm. 157-1 59 Lihat pula 
C.F. Strong, Modern Po l f i id  Constitutions, ELBS Edition First Published, 1966, him. 8. 
bahwa pemerintahan (government) itu terdiri atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial, 
yang ketiganya merupakan cabang pemeriniahan. (11-governmenr-musr, in shorr, have 
legislative power, executive power, and judicial power, which we may call the three 
departmet~ts of government). 

224 Prajudi Atmosudi $0, H h m  Aobhhfrasi. . . Op. (3, hlm. 47. 



strategis, policy, atau ketentuan-ketentuan iunum (algemene bepalingen), dan 

melalui tindakan-tindakan yemerintahan (regen'ngsmaatregelen) yang bersifat 

menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara. 

Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintahan tidak ditujukan 

kepada individu-individu tertentu, namun selalu bersifat aturan umum 

(algemene regel), policy atau prinsip. Kemudian ditegaskan pula bahwa 

keputusan pemerintah tidak dapat dilawau oleh warga masyarakat karena tidak 

mengenai seseorang secara langsung. Namun bilamana telah menginjak tahap 

penyelenggaraan (realisasi), maka pejabat tersebut mengubah posisinya 

menjadi administrator negara yang bersikap melayani dan menangani 

(handling) ormg perorang beserta kasus-kasus mereka. Jadi keputusan atau 

tindakan atau dilawan oleh warga masyarakat itu adalah keputusan atau 

tindakan pejabat atau badan administrasi negara yang mengandung 

kekurangan, kesalahan, atau kekeliruan. 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang istilah pemerintah 

dan pemerintahan menelusuri karnus dan literatur atau kepustakaan asing, 

misalnya kepustakaan Inggris dijumpai kata "government" yang sering 

diartikan baik sebagai "pemerintah" ataupun sebagai "pemerintahan". 

Menurut Black's Law ~ i c t i o n a ~ ~ ~  Government, from the Latin 

Gubemaculum, signlJies the instrument, the helm, whereby the ship to which 

the state was compared, was guided on its course by their "gubemator" or 

helmsmun, and agency of state distinguished as it must be in accurate thought 
- - - 

225 Black's Law Dictionary, . . . Op.Cit, hlm. 625. Lihat Mcrnillan Student's 
Dictionary, Mcmillanhrblisher Limited, 1984, hlm. 165. Lihat pula Samuel Edward Finer 
(S. E Finer) dalarn Parnudji, . . . Op. Cit., hlm. 5. 



from its scheme and machinary of government. In US, Government consists, of 

the executive, legislati,~e, and judicial branches in addition to administmtive 

agencies. Selanjutnya dikatakan bahwa yang dirnaksud dengan "executive" 

adalah "as distinguished from the legisi~tive and judicial departments 0.e 

branches) of government, the execulive departmenfs is thaf which is changed 

with the detail of carrying the laws into eflect and securing their due 

(Pemehtahan, yang berasal dat-i kata Gubernaculum dalam 

bahasa Latin, berarti sarana, kemudi, dimana dengannya negara yang 

diandaikan sebagai sebuah kapal, dipandu pada jalannya oleh "gubernur" atau 

jurumudinya, dan perwakilan dari negara yang diistimewakan karena badan 

ini hams memiliki pemikiran yang akurat yang bersu~nber dari rencana dan 

perangkatnya tentang pemerintahan. Di AS, pemerintahan terdiri dari cabang- 

cabang eksekutif, legisiatif, dan pengadilan untuk memperlengkapi 

penvakilan-perwakilan administratif. Seianjutnya dikatakan bahwa yang 

dimaksudkan dengan "eksekutif", "bila dibedakan dari departemen legislatif 

dan departemen pengadilm (rnisalnya, cabang-cabang) pemerintahan, 

departemen-departemen eksekutif yakni yang diganti dengan kelompok yang 

mengusahakan agar hukum mempunyai pengaruhf kekuatan dan menjamin 

adanya ketaatan yang seharusnya"). 

Memahami apa yang terkandung di dalam UUD 1945 beserta peraturan 

perundang-undangan di bawahnya disebut dengan 'pemerintah', 

Lpemerintal~an'. Di mulai dari UUD 1945 dalam bagian Pembukaan Alinea 1V 

226 Ibld, Wm. 5 10-5 1 1. 



dikatakan "Kemudian dariapab itu untuk membentuk pemerintah negara 

Indonesia yang . . . " . Kata 'pemerintah' dalam kalimat yang terdapat dalam 

alinia IV Pembukaan UUD 1945 ini jelas dimaksudkan adalah ke5eluruhan 

alat-alat kelengkapan regara sesudah amandemen UUD 1945 telah menanbah 

dan mengurangi beberapa lembaga negara sebelurnnya, dengan komposisi 

yang ada terdiri d m  MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. 

Sedangkan di bagian Batang Tubuh ditemukan istilah 'pemerintahan' yang 

terdapat dalam judul Bab 111, yakni KEKUASAAN PEMERINTAHAN 

NEGARA. Adapun isi Bab 111 ( ~ a s a l  3 s/d Pasal 15) hanya mengatur 

kekuasam lembaga kepresidenan, dan tidak mengatur lembaga-lembaga 

negara lainnya. Ini artinya adalah bal~wa yang memegang dan menjalankan 

kekuasaan pemerintahan itu adalah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugas 

dan kebvajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden (Pasal 4 ayat 1) dan 

para menteri (Pasal 17). 

Kemudian dalam Bab VI istilah 'Pemerintahan7 dipergunakan lagi 

sebagai judul bab tersebut, yakni PEMERTNTAHAN DAERAH. Apabila 

dilihat dari Pasal 18 bab ini ternyata ada pemerintah untuk mengatur tentang 

susunm pemerintahan daerah dengan undang-undang, yakni undang-undang 

yang mengatur susunan (struktur organisasi atau kelembagaan) pemerintahan 

daerali beserta dengan segala fungsi, tugas, wewenang, d m  urusannya. 

UIJ No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang- 

undang organik (pelaksa~aan) dari Pasal 18 tersebut yang kini berlaku, 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'Pemerintah' yang merupakan 



nama lain dari 'Pernerintah Pusat' adalah perangkat Negara Kesatuan R1 yang 

terdiri dari Presiden beserta para menteri (Pasal 1 butir a). 'Pemerintah 

Daerah' adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain 

sebagai badan eksekutif (Pasal 1 butir b). Sedangkan 'Pemerintahan Daerah' 

adalah penyelenggara pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah 

dan DPRD menurut asas desentralisasi (Pasal 1 huruf d). Jadi berdasarkan UU 

No.22 Tahun 1999 tersebut yang dimaksud dengan 'Peinerintah' (baik Pusat 

maupun Daerah) itu adalah lembagalinstitusilstnrktur, jabatan yang 

memegang kekuasaan eksekutif. Sedangkan yang dirnaksud dengan 

'pemerintahan' adalali proses, fungsi, kegiatan, penyelenggaraan 

pe~nerintahan yang dilakukan oleh badan eksekutif dan juga oleh badan 

legislatif. 

Dengan demikian dapat kiranya disimpulkan bahwa pengertian 

'>ernerinfuh" dapat diartikan luas dan sempit. Pemerintah dalam a?i luas 

adalah yang organ-organ kenegaraan yang yada pasca perubahan UUD1945 

terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK. Sedangkan 

"Pemerintah dalarn sempit adalah Presiden beserta jajaranlaparatur yang 

berada pada lingkup kekuasaan eksekutif. Singkamya "Pemerintah" itu adalah 

suatu institusi, organ, badan, lembaga, struktur, atau susunan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan "Pemerintahan" adalah berkenaan 

dengan sistem, h g s i ,  cara, perbuatan, kegiatan, urusan atau tindakan 

memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh 

Pemerintah. 



2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan Pemerintahan 

Dalatn kaitan dengan wewenang ini, sangat erat terkait dengan sunber 

wewenangnya. Prinsip pemberian wewenang di dalam negara hukum, 

kewenangan senantiasa bersurnber dari peraturan perundang-undangan dan 

juga mengacu pada asas-asas yang mengalldung suatu nilai hukum. Atribusi, 

Delegasi dan Mandat merupakan cara perolehan wewenang yang sangat 

penting bagi suatu negara hukum demokratis, sebab sesuai dengan salah satu 

asas negara hukum demokratis, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan 

atas hukum. Asas dernikian ini. lajim disebut asas legalitas atau asas 

rechtmatigheid van bestuur. Konsekuensi dari asas tersebut berarti setiap 

tinciakan badanlpejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada undang- 

undang formal, sebagai manifestasi adanya pengakuan dan penghargaan 

terhadap kedaulatan rakyat. Eksistensi atribusi menjadi lebih penting lagi 

artinya, manakala ditaitkan dengan adanya tindakan pemerintah yang 

meletakkan beban tertentu atau kewajiban tertentu kepada r a l ~ ~ a t n ~ a . ~ ~ ~  

Menurut Bagir  ana an:^' cara timbulnya atau lahimya wewenang 

(hevoegdheid) itu didasarkan pada macht, yakni kekuasaan sebagai suatu 

kenyatmn dan gezag, y a h  kekuasaan yang dibenarkan Oust$ed), baik secara 

hukum ataupun non hukum. Adapun cara timbulnya atau lahimya wewenang 

itu meliputi atribusi, delegasi atau mandat. 

Dalam Kamus Istilah Hukum - Fockema Andrea, Belanda - Indonesia, 

istilah 'atribusi' n~engandung arti: "pembagian (kekuasaan); dalam ltata 

ut~rihutie vun rechtsmacht: pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi 

227 S F. Marbun, Peradih. .. Op,Cit, hlm. 1 58. 
22%agir Manan, Menyongsong Fajar monomi, Pusat Studi Hukum Universilas Islam 

Indonesia, Y ogyakarta, 200 1. 



(ahsoli~te compelenfie atau kompetensi mutlak), sebagai lawan dari disfribufie 

vun machf. Juga berarti membagikan suatu perkara kepada kekuasaan 

yudikatif atau kekuasaan eksekutif. Conflicten van afribufie, konflik 

,, 229 pembagian kekuasaan . 

Atribusi berarti adanya pemberian suatu weweilang (baru) oleh rakyat 

melalui wakilfiya di parlemen kepada Pemerintah, di mana wewenang tersebut 

sebelurnnya tidak dimiliki oleh ~emerintah.~~'  Delegasi dan Mandat adalah 

terjadinya pelimpahan wewenang dari suatu baddpejabat tata usaha yang 

satu kepada baddpejabat tata usaha negara lainnya dalam lingkungan 

pemerintdan (ek~ekutif).~~' 

Di lain pihak. Menurut H.D. van WijklWillen Konijnenbelt 

~nendefinisikan daripada atribusi, delegasi d m  mandat sebagai beriki~t:~'~ 

1 .  affrihufie: foekenning van een hestuurshevoegheid door een wefgever aan 

een besfuursorgaa?., (atribusi adalah pmberian wewenang pemerintahan 

oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan). 

2 .  delegafie: overracht van een bevoegheid van het ene besfuursorgaan aan 

een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya). 

3. mandaa f : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefinen 

door een ander, (mandat terjadi ketika organ peinerintahan mengizinkan 

kewenangmnya dijalankan oleh organ lain atas narnanya). 

""amus Istilah Hukum Fockema Andrea, Belanda - Indonesia, Susunan Mr.Algra 
(eta]), Bina Cipta Bandung, 1983, hlm. 36. 

230 Ibid 
"I Ibid 
'" H D. Van Wijk. Hoofdstukken, Van AdminLFtratiefReclrt, Vuga Uitgeverijjk B.V.S. - 

Graven hage, 1984, hlm. 52. 



Jika ketentuan hukum yang tidak jelas, hanya sah bila memenuhi tiga 

syarat sebagai berikut : 

a. Mandataris dapat atau mampu melaksanakan tugas-tugasnya yang 

dimandatkan; 

b. Apa yang dimandatkan masih berada dalam ruang lingkup bidang tugas 

orang yang bersangkutan; 

c. Tidak bertentangan dengan hukurn atau peraturan penmdang-undangan. 

Selanjutnya Indroharto mengemukan sumber wewenang lebih lengkap 

lag dibanding dengan beberapa pendapat hukum lainnya. Sumber wewenang 

yang dimaksudkan terdiri dati:233 

l'et~/urriu, Atribusi. Atribusi terjadi pemberia~i wewenang pemerintahan 

yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini 

dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru. Legislafor 

yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu 

dibedakan antara: 

a. yang berkedudukan sebagai original legislator: di negara kita di tingkat 

pusat adalah MPR sebagai pembentuk Konstitutie (Konstituante) dan 

DPR bersama-sm.a Pernetintall sebagai yang Inelahirkan suatu undang- 

undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemda yang melahirkan 

Perda; dan 

b. yang bertindak sebaga delegafed legislator: seperti Presiden yang 

berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan suatu 



Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang 

pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu. 

Kedua, delegasi. Delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang ya~rg telah 

ada oleh Badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang 

pemeriritahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, 

suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. 

Ket~ga, mandat. Pada mandat tidak teijadi suatu pemberian wewenang 

barn maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu 

kepada yang lain. Dalam ha1 mandat maka di situ tidak terjadi perubahan apa- 

apa mengenai distribusi wewenang yang telah ada. Yang ada hanya suatu 

hubitngan intern, illnpamanya antara Menteri dengan Dirjen atail Irjennya, di 

inana Menteri (mandans) menugaskan Dirjen d m  Sekjennya (mandataris) 

untuk atas nama Menteri melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil 

serta mengeluarkan keputusan-keputusan TUN tertentu. 

Keempat, subdelegasi. Subdelegasi dapat terjadi apabila ditentukan dalam 

peraturan dasarnya bahwa sang delegataris dapat mendelegasikan lebih lanjut 

wewenang pemerintahan yang diperolehnya berdasarkan delegasi itu kepada 

Pejabat lainnya. Untuk subdelegasi ini secara mutatis mutandis juga berlaku 

ketentum-ketentuan mengenai delegasi pada umurnnya. Dalarn kehidupan 

sehari-hari tidak pernah dijumpai pemberian wewenang dengan cara 

subdelegasi ini. 

Kelrmu, Mandat kepada Bukan Bawahan. Apabila ketentuan tentang 

mandat kepada bukan bawahan tidak ada, maka suatu mandat kepada yang 



bukan bawahan hanya dapat berlaku sah, kalau tiga tnacam syarat dipenuhi, 

yaitu: 

1 ,  mandataris mau menerima pemberian mandat tersebut; 

2. wewenang yang dimandatkan itu termasuk wewenang sehari-hari dari sang 

mandataris; 

3,  ketentuan perundangan yang bersang!cutan tidak Inenentang terhadap 

bentuk pemberian mandat tersebut. 

Keenam, Delegasi clan Mandat Wewenang Legislatif. Untuk pemberian 

delegasi dan mandat yang menyangkut wewenang pembuatan peraturan 

berlaku ketentuan-ketentuan yang berbeda. Karena pennasalahan ini bukan 

mengenai wewenang pemerintahan, maka rasanya akan melampaui maksud 

dari tulisan ini untuk membahasnya lebih lanjut. Dalaln perundang-undangan 

kita terdapat suatu contoh delegasi wewenang pembuatan peraturan, seperti 

yang diatur dalarn Pasal 54 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum yang mengatakan:"Tata cara pengawasan dan 

penindakan serta pembelaan diri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I), 

ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung dan 

tnenteri kehakunan berdasarkan undang-undang." Melltu-ut musannya ,  lnaka 

ketentuan tersebut merupakan suatu pendelegasian wewenang pembuatan 

peraturai perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang 

kepada kedua jabatan TUN yang satu dengan yang lain berada dala~n lain 

llllgkui~gan kekuasslaii negara. 



Meskipun dari pemaparan Indroharto bahwa sumber wewenang dapat 

berasal dari lima sumber, namun secarn teor ia  yang acapkali dirnunculkan 

sumber wewenang ini terdiri dari tiga saja. Ketiga sutnber wewenang tersebut 

a d a ~ a h : ~ ~ ~  

Perfama, atribusi, yakni pembentukan kekuasaan baru, karena berasal 

dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Oleh karena itu, pernbentukan 

kekuasaan secara atributif bersifat asli (oorspronkelijk). Chi-ciri dari atribusi 

ini adalah: 

1. Pernbentukan kekuasaan secara atributif, melahirkan kekuasaan baru; 

2. Pe~nbentukan kekuasaan secara atributif hams dilakukan oleh suatu badan 

yalig pe~nbetiti~ka~i~iya didasiirkii~i pada peratt~rarl peri~ndang-tlnda~igan 

(au fhorozed organs) 

Kedua, Derivatif. Pelimpahan kuasa, karena dari kekuasaan yang telah 

ada dialrhkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, kekuasaan yang derivatif 

(aheleid) adalah kekuasaan yang diturunkaii atau diderivasikan kepada pihak 

lain. Ciri-ciri dari kewenangan derivatif, yakni: 

1. Pendelegasian harus dilakukan oleh badan yang berwenang; 

2. Pendelegasian menyebabkan hilangnya wewenang bagi delegar~t dalarn 

jangka waktu yang ditentukan; 

3. Delegataris harus bertindak atas nama scndiri dan oleh karena itu seorang 

delegataris bertanggung jawab secara eksternal terhadap segala 

pelaksanaan kekuasaan yang timbul dari pendelegasian kekuasaan itu. 

234 fluhan Kuliuh Hukum Adntinklruqi Progrum Doktor Ilttiu Hukuttl, UII, 2002. 



Kefiga, pelimpahan kuasa (mandaatsverlening).Dalam mandat tidak 

terjadi suatu pe~nberian wewenang baru nlaupun pelimpahan wewenang dari 

badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada badan atau pejabat tata 

usaha negara yang lain yang ada hanyalah hubungan intern seperti Menteri 

(mandans) dengan Dirjennya (mandataris,'. Jadi, pada mandat wewenang 

pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh mandataris atas nama dan tanggung 

jawab mandans. Ciri-ciri pelimpahan kuasa meliputi: 

1 .  Pemberian kuasa hanya dapat diberikan oleh badan yang berwenang, yaitu 

badan yang memperoleh kekuasaan secara atribusi (geatrribueerde) atau 

oleh pemegang delegasi (gedelegeerde); 

2. Pemberi kuasa tidak membawa konsekuensi bagi penerima kuasa 

(gemandaatteerde) untuk bertanggung jaurab kepada pihak ketiga, namun 

dapat diwajibkan memberikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan kepada 

pemberi hrasa. Tanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kaitannya 

dengan tugas mandataris tetap berada pada peniberi kuasa (mandant); 

3. Konsekuensi teknis administratifkya adalah bahwa seseorang pemegang 

kuasan hams bertindak atas nama pemberi kuasa (mandant). Sedang 

seorang pemegang delegasi dan pemegang atribusi dapat bertindak 

mandiri; 

4. Penerimaan kuasa dapat melimpahkan kuasa kepada pihak ketiga hanya 

atas izin dari pernberi kuasa. Izin secara tegas pada pemberian sub- 

mandaat diperlukan karena pelimpahan kuasa pada hakikatnya sekedar 



pemberian hak untuk melakukan sebagian atau seluruh kekuasaan tanpa 

mengalihkan tanggung jawab. 

3. Dasar Kewenangan Pemerintahan 

Sebagai konsekuensi dari negara htlkum, wajib adanya jarninan bagi 

administrasi ilegara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat 

menjalsmkan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban 

mendapat jaminan perlindungan. Oleh karma itu, kekuasaan pemerintahan 

tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang telah dimulai sejak 

tnunculnya konsep negara hukum klasik .formale rechtstaat atau lrberale 

rcchsluul yaitu wcdmurigheid vun hesrui~r artinya pelnerintahan menuriil 

undang-undang. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada 

~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ ~ ~  

Istilah yang sering digunakan dalam h~ibungannya dengan pemerintahan 

menurut undang-undang ini dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas 

(legaliteirsbeginsel) merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan 

sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraaan di 

setiap negara hukum teruvma bagi negara-negara hukiun dalarn sistein 

kontir~ental.~~" 

235 Irfm Fachruddin, Pengmasan Peradilan Admitti.strasi Il'erhadap 7'lndukan 
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Dengan demikian, slsas legalitas menempatkan hukum di atas pemerintah. 

Kekuasaan tertinggi ada pada hukurn, Asas legalitas tidak lain dari unsur 

"absolute predominance of the lawVnya ~ i ~ e ~ . ~ ~ ~  

Aas legalitas ini merupakan salah satu unsur dari asas kepastian hukurn, 

dimana rakyat hams dilindungi atau dijamin dari tindakan yang tidak terduga- 

duga (tidak ada kepastian) dan sewenang-wenang dari p e m e ~ t a h .  Aspek ini 

merupakan salah s a h  esensi paham konstitusionalisme. Oleh karena itu, 

menurut Bagir Manan setiap UUD berusaha mengatur batas-batas wewenang 

Pemerintah dan hak-hak rakyat yang hams dijamin dan dilindungi dari carnpur 

tangan pemerintah yang tidak berdasarkan atas ketentuan hukum t e r t e n t ~ . ~ ~ ~  

Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. 

Di lnggris terkenal ungkapan; No taxation without representation", tidak ada 

pajak tanpa (persetujuan) parlemen, atau di Amerika ada ungkapan; "Taxation 

without rep]-esentation is robbery ", pajak tanpa (persetujuan) parlemen adalah 

perampokan. Hal ini berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah 

adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. 

Asas ini dinamakan juga dengan kekuasaan undang-iu~dang (de heelxchnpp~j 

van de wet).219 

Secara historis, asas pemerintahan berdasarkan undang-undang berasal 

dari pemikiran hukurn abad 19 yang berjalan seiring dengan keberadaan 

negara hukum klasik atau negara hukum liberal (de liherale, rechtstaaridee) 

dan dikuasai oleh berkanbangnya pemikiran hukum legalistik-positivistik, 

237 Bagir Manan, Hubungm Antara Pusaf. . . LocCit. 
23R Ibid 
r?9 lbid. 



terJ:ama pengruh aliran hukum legisme, yang menganggap hukum hanya apa 

yang tertulis dalam undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang dijadikan 

sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan 

kata lain, asas legalitas dalam gagasan negara hukum liberal memiliki 

kedudukan sentral, atau sebagai suatu fundamen dari negara hukum (als een 

fundamenten van de r e c h t ~ s t a a t ) . ~ ~ ~  

Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota 

masyarakat dari tindakan pemerintah. Dengan asas ini kekuasaan dan 

wewenang bertindak pemerintah sejak awal sudah dapat diprediksi 

(predictable). Wewenang pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan 

pc~.undang-undatigan memberikati keinudahan bagi lnasyarakat i~ntitk 

mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan 

demikian.24' 

Seiring dengan berkembangnya konsep negara hukum yang beralih 

kepada kollsep negara kesejahteraan, maka tindakan pemerintah dituntut dapat 

bertindak lebih luas dan aktif lagi kepada pcrmasalahan kesejahteraan rakyat. 

Lemaire menyebut tugas pemerintah yang dernikian itu sebagai bestuurszorg 

yang dikenal juga dengan service public atau penyelenggaraan kesejahteraan 

umum yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karenanya, dengan hanya 

Inendasarkan pada undang-undang dan dikaitkan dengan tugas pemerintah ini 

dirasa tidak memadai. Hal ini dikarenakan undang-undang senantiasa 

240 Ibid. 
24' lndroharto, Usaha Memaha mi... Op,Cit., hlm. 84. 



mengalami ketertinggalan sebagai konsekuensi dari perubahal dari 

masyarakat. 

Mengingat sedemikian luasnya aspek kehidupan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat yang digeluti itu, maka sudah barang tentu tidak setiap 

pennasalahan yang dihadapi dan tindakan yang akan diambil oleh aciministrasi 

negara telah tersedia aturannya. Dalam keadaan seperti ini membawa 

adminstrasi negara kepada suatu konsekuensi khusus, yaitu memerlukan 

kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaa~ya sendiri, terutatna 

dalarn penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong 

dan yang peraturan penyelesaiannya belun ada. Kemerdekaan bertindak atas 

inisiatif dan kebijaksanaan sendiri ini dalam Hukurn Administmi Negara 

di sebut dengan pauvoir descretionnaire attlu freies ermeL'vPven. 242 

b'reics ermessen dalam perkembmgannya bahwasannya tidak lain 

daripada peraturan kebijakan (heleidsregel) yang diwujudkan dalam bentuk 

tertulis dan dipublikasikan ke lux.  Diberikan lebel peraturan karena 

beleidsregel mengikat ibarat kaidah hukum (legalnorm),243 

Ole11 karena .freies ermessen, termasuk heleidsregel, berada diranah 

kebijakan adminstrasi (doelmatigheid), maka beleidsregel atau peratwan 

kebijaksanaan tidak tergolong peraturan perundang-undangan (alegemene 

verbindende voor~chnfren) .~~~ 

242 Saul P Panjaitan,"Makna dan -Peranan Freies Ermessen dalarn Hukum Administrasi 
Negara,"dalam SF Marbun (ed), Jlfnrettsi-dimensf Pikir...Op. .Cir., hlm. 106. 

243 Laica Manuki,"Sambutan," dalam Abdul Latif; Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan 
(I~elefd.$regel) pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. X. 

"' Ihid. 



Van Kreveld disebut peraturan kebijdcan. Menurutnya ciri-ciri peraturan 

kebijakan tersebut, 

1. Peraturan itu balk secara langsung atau tidak langsung tidak disandarkan 

pada undang-undang dasar atau pada undang-undang. 

2. Peraturan itu dapat tidak terulis dan tidak terjadi oleh serangkaian 

keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri dalam rangka 

menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang tidak terikat atau 

peraturan itu ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi 

pemerintah. 

3. Peraturan itu pada urnumnya' menunjukkan bagaimana suatu instansi 

pemerintah akan bertindak dalam inenyelenggarakan kewenangan 

pemerintah yang tidak terikat terhadap setiap orang dalam situasi 

sebagaimana dimaksud dalarn peraturan itu. 

h i e s  errnessen merupakan kekecuallan terhadap asas legalitas dalam 

arti yang sempit dengarl prinsip wetmatigeheid van bestuur-nya. Hal ini bukan 

ber~arti dikesampingkan sama sekali asas legalitas, karena 'sikap tindak 

administrasi negara barus dapat diuji berdasarkan peraturan perundang- 

undangan lainnya yang lebih tinggi ataupun berdasarkan ketentuan hukum 

yang tidak tertulis, teta.pi juga berdasarkan pada ketentuan hukum yang tidak 

tertulis, seperti algemene beginselen van behoorlijk besluzlr. 

Ketentuan hukum tidak tertulis ini salah satunya Asas-asas Umum 

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak ( A A U P P L ) . ~ ~ ~  Menurut Sjahran 

Basah kehadiran AAUPPL itu mutlak untuk dijadikan batu ujian dalam 

''' Van Kreveld, Releidsrege! in Recht, Stelinga Kluwer Deventer, 1 076, hlm. 12- 15. 
2~ Untuk penjelasan tentang AAUPPL ini refermsi yang paling lengkap salah satunya 

dapat dibaca pada SF Marbun, "Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang 
Layak dalarn Menjelmakan Pernerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia," Disertasi, Program 
Pasca Sarjana Uni versitas Padjadjaran Bandung, 200 1 .  



lnenilai suatu keputusan tata usaha negara yang disengketakan sebab hanya 

dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dapat 

diwujudkan. 

Berdasakan pada uraian di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa dasar 

kewenangan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara 

yakni melalui pendekatan peraturan perundang-undangan secara tertulis dan 

juga lnelalui pendekatan aturan-aturan tidak tertulis, seperti dalam coritoh ini 

adalah AAUPPL. 



BAB I11 

TELAAH KETENTUAN PASAL 18 UUD 1945 DAN 
PERCTBAHANNYA SERTA PERATURAN 

PELAKSANA DALAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

A. ASPEK SEJARAH HUKUM KETENTUAN PASAL 18 UUD 1945 

Menelusuri perkembangan perattuan pelaksana desentralisasi di 

Indonesia tidak akan dapat dilepaskan dari sejarah perkernbangan ketentuan 

Pasal 18 UUD 1945. Uraian di bawah ini akan menjelaskan perkembangan 

daripada sejarah Pasal 18 UUD 1945. Untuk mendalarni ha1 ini berikut 

penerapannya sebaiknya dikaji tlebih dahulu latar belakang Pasal 18 sebagai 

satu-sat~mya ketentuan yang mengatur tentang pemerintah (di) daerah dalam 

UUD 1945. 

UUD 1945 yang inenjadi sumber penyelenggaraan otonomi, oleh Bagir 

  an an' dipandang sebagai nonnativisasi gagasan-gagasan yang mendorong 

pemakaian otonorni sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan 

Tingkat Daeral.1. Dan gagasan tentang otonomi tersebut sudah lama bergulir 

dali diperbincangkan para pendiri negara, bukail hanya pada saat-saat 

terbentiiknya BPUPKI maupun PPKI. 

Kalau kita ingin melihat bagaimana gagasan-gagasan tersebut mengalir 

dan menjadi satu benang merah sejak masa 1932 hingga terbentuk menjadi 

' Bngir Mannn, PerJalmm HM& P d  18 ULI) 1945 (Rumusan dan UndanpUndang 
Pelaksan~nnya). Unsi ka, 1 993, hlm. 9. 



Pasal 18 UUD 1945, mestilah dilihat menurut urutan para tokoh yang telah 

memperbincangkannya. 

1. Latar Belakang Lahirnya Ketentuan Pasall8 UUD 1945 

Dalam masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia pada 7 September 

1944 Perdana Menteri Jepang Koiso menjanjikan akan memberikan 

kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji ini diberikan 

untuk menarik Bangsa Indonesia agar bersedia membantu sepenuhnya tentara 

Jepang sampai tercapai kemenangan akhlr melawan tentara Sekutu. Sebagai 

langkah-langkah untuk memenuhi janji kemerdekaan itu, pada 29 April 1945 

diumumkan pembentukan sebuah Dokurilri Zpnbi Ij/oosakai (Badan untuk 

Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan). Hadan ini tersusun atas 

Ketua Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, 2 orang wakil ketua, 60 anggota 

Bangsa Indonesia yang terkemuka dari seluruh Indonesia dan pelbagai 

sukulgolongan penduduk, serta 8 anggota istimewa Bangsa Jepang. DZT 

behgas  lnempelajari segenap hal-ha1 penting lnengenai kemerdekaan 

Indonesia termasuk menyusun rencana-rencana penting yang diperlukan.2 

Tindakan-tindakan BUPKI segera temyata keluar dari batas-batas tugas 

yang dibaikan kepadanya oleh Pemerintah Jepang. Tidak saja badan itu 

sekedar "menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan 

Indonesia," tetapi badan ini langsung membicarakan Undang-Undang Dasar 

Indonesia. Selama berdirinya BPUPKI inengadakan sidang dua kali, yakni; 

dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dan dari tanggal 10 

The Liang Gie, Pertunibuhart Petnerintahan Damah Ili Ncguru Repuhlik Itlllonesiu, 
I .ihert!,, Yo~yakarta, 1993, hlm. 25. 



sampai 16 Jt~li 1945. BPUPKI membentuk suatu Panitia Perumus, suatu 

panitia kecil yang ditugaskan untuk menunuskan hasil-hasil perundingan 

badan i t t ~ . ~  

Panitia Perurnus ini rnempunyai 9 orang anggota, yakni: Ir. Sukamo, Drs. 

Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Ablkusno Tjokrosujoso, Abdulkahar 

Muzakkir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H.A. Wahid Hasyim 

dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia itu pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil 

menyusun rancangan Pembukaan Undang-IJndang Dasar 1945. Di samping itu 

BPUPKI telah pula berhasil menyusun sebuah rancangan Undang-Undang 

Dasar Indonesia Merdeka pada tanggal 16 Juli 1945. Setelah selesai menyusun 

rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia BPUPKI kemudian dibubarkan, 

dan sebagai gantinya pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk sebuah Badan 

baru yang disebut Dokurilsu Zyunbi lii~ka~ atau Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI ini dibentuk setelah lr. Sukamo, Drs. 

Mohamrnad Hatta dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat, kembalj dari Saigon 

memenuhi undangan Jenderal Terauchi, Ketua PPKI adalah Ir. Sukamo 

dengan Drs. Moh. Hatta menjadi Wakil Ketua. Para anggota PPKI adalah 

pemimpin-pemimpin ralyat yailg te~kenal.~ 

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 

1945, maka sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI menetapkan UUD 

1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapm yang dirnaksud dengan UUD 

1945 itu ialah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama yang terdiri dari: 

-' C. S .  T .  Kansil, Si.vtem Pemerintahan Indonesia, Aksma Baru, Jakarta, 1978, hlm. 47 
[hid 



1. Pembukaan, meliputi 4 alinea (yang berasal dari naskah rarlcangan 

Pembukaan UUD yang tersusun ole11 Panitia Kecil pada 22 Juni 1945). 

2. Batang Tubuh atau Isi UUD 1945 meliputi: 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal 

Aturan Peralihan dan 2 Atiuan Tambahan (yang berasal dari rancangan 

UUD tanggal 16 Juni 1945 disusun oleh BPUPKI); 

3. Penjelasan resrni UUD 1945 (disusun oleh Prof. Dr. Soepomo). 

Dengan ditetapkannya LIUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, maka 

sejak saat itu pula Konstitusi ini mengkat dan berlaku di selunh Indonesia. 

Perlu diketahui, apabila ditelusuri bagian-bagian dalam UUD 1945. Menurut 

Padmo Wahyono isi dari pada hukm- dasar terh~lis (UUD 1945) dapat 

dikelompokkan dalam lima kelompok yang masing-masing terdiri dari:5 

Yertama, kelompok ketentuan-ketentuan yang mengenai wadah atau 

organisasi yang akan merealisir ide bernegara Indonesia, baik mengenai 

be~lnk mauptm kekuasaan tertinggi dalam wadah tersebut. Hal ini dapat 

dilihat pada Bab I UUD 1945 yang mengenai Bentuk dan Kedaulatan Negara. 

Kedua, kelompok ketentuan-ketentuan yang mengenai Persatuan 

Nasional. Ketentuan-ketentuan ini nampak pada penentuan wadah Negara 

Kesatuan dan mengenai Bendera dan Bahasa. 

Ketiga, kelompok ketentuan-ketentuan yang mengenai warga dari Negara 

Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan mengen ai ha1 ini dijumpai dalam 

Bab X mengenai Warga Negara. 

Padmo Wahyono, Negara Republik It~donesia, Rajawdi Press, Jdarta,] 986, hlm. 25-45. 
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Keempaf, kelompok ketentuan yang men~pakan isi dari pada Undang- 

Undang Dasar Indonesia ialah yang mengenai Kelelnbagaan Negara. 

Kelima, kelompok yang merupakan bagian akhir yang lazim dijumpai 

dalam suatu produk hukum, yaitu: a). aturan tentang perubahan undang- 

undang dasar; b). aturan peralihan; c). aturan tambahan. 

Apabila dihubungkan dengan lahirnya ketentuan Pasal 18 UUD 1945, 

tnaka sebenarnya ketentuan Pasal 18 ini keberadaannya ada pada kelompok 

keempat. Selanjutnya, latar belakang daripada kelahiran Pasal 18 UUD 1945 

ini secara urnurn tidak dapat melepaskan diri daripada situasi sejarah dari 

lahirnya ULlD 1945 sebagaimana telah dik~mukakan di atas. Sehingga dapat 

d~simpulkan baliwa sejarah lahirnya UUD 1945 atlalali ~nerupakan sejarali 

yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan Pasal 1 8 UU D 1945. 

2. Pergulatan Hukum atas Lahirnya Ketentuan Pasal 18 UUD 1945. 

Normatifikasi ketentuan Pasal 18 UUD 1945 merupakan cikal bakal bagi 

munculnya penyelenggaraan otonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah. Nonnatiaasi ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sendiri bukanlah 

inerupakan hasil dari suatu perurnusan secara singkat yang dilakukari oleh 

parajbunding fafhers bangsa Indonesia. 

Dalam kaitan itulah Moh. Hatta menyatakan bahwa perlunya otonomi, 

hak menentukan nasibnya sendiri terdapat pada pucuk pemerintahan negeri, 

melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa dan di daerah. 



Atas dasar ha1 itu, maka secara konstitusional ternyata ide menentukan 

nasib sendiri ini diakomodir dalam UUD 1945. Wujud nyata dari 

pengakomodiran ide ini terbukti dengan dimasukannya ketentuan Pasal 18 

UUD 1945 sebagai salah satu isi dan muatan yang ada dalam UUD 1945. 

Secara historis kemunculan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 

dilatarbelakangai oleh beragarnnya pendapat dari pada founding fathers 

bangsa. Pendapat-pendapat tersebut muncul sebagai bukti adanya kehendak 

yang serius untuk mewujudkan suatu bent& penyelenggaraan pernerintahm 

daerah yang baik. Beberapa jbunding fa1her.v yang mengemukakan 

pendapatnya diseputar ketentuan Pasal 18 UUD 1945, yakni; Moh. Yamin, 

Snpomo, Amir, dan Ratulangi. Rerikut ini pendapat-pendapat dari mereka 

ya?lg diintisarikan dari bukunya Bagir Manan yang berjudul PePjalunan 

Hisloris Pasal 18 UUD 1945 Perurnusan dun Undang-[Jndang Pelaksananya, 

2.1. Mohammad Hatta 

Sepanjang naskah resmi yang pernah diterbitkan, ~naka Moh. Hatta adalah 

seorang tokoh yang selalu membicarakan perlunya otonomi. Pada tahun 1932, 

beliau mengatakan: 

"Menurut dasar kedaulatan, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak 
hanya pada puncak pemerintahan negeri, melainkan juga yada tiap 
tempat di kota, di desa dan di daerah. Tiap-tiap golongan persekutuan itu 
mempunyai badan perwakilan sendiri, seperti gemeenteraad, provinciale 
raad dan lain-lainnya. Dengan keadaan yang demikian, maka tiap-tipa 
bagian atau golongan rakyat mendapat otonomi (membuat d m  
men.jalankan peraturan-peraturan sendiri) dan Zelfbestuur (menjalankan 
peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan yang lebih tingb~). Jadinya, 
bukan persekutuan yang besar, rakyat seumurnnya mempunyai hak untuk 
menentukan nasibnya sendiri inelainkan juga tiap-tiap bagian dari negeri 



atau bagian dan rakyat yang banyak. Keadaan seperti itu penting sekali, 
karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu negeri tidak sama 
inelainkan berlain-lain." 

Dengan demikian, otonomi itu sendiri berkorelasi positif dengan dasar 

kedaulatan. Namun dasar kedaulatan yang dimaksud bukanlah didasarkan 

pada pikiran Barat, tetapi justru berakar dalam budaya masyarakat Indonesia 

yang terkenal dengan kerakyatan. Gagasan kerakyatan inilah yang mempunyai 

benang merah dengan otonomi yang dimaksud, sebab gagasan ini hidup dan 

dijalankan dalam desa-desa di Indonesia yaitu masyarakat adat. Moh. Hatta 

selanjutnya menyatakan: 

"Oleh karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan goloilgan barlgsa, 
inaka perlulah tiap-tiap golongan kecil atau besar mendapat otonomi, 
mendapat hak imtul< nasib sendiri. Satu-satunya yang dapat mengat~~r 
pemerintahan sendiri menurut keperlua~n dan keyakinan sendiri asal saja 
peraturan-peraturan masing-masing tidak berlawanan dengan dasar-dasar 
pemerintahan umum." 

Pernyataan Moh. Hatta tersebut jelas bahwa meskipun setiap golongan 

mendapat otonomi sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri, tetapi 

otonomi itu tidaklah tanpa pembatasan yaitu berupa "tidak berlawanan dengan 

dasardasar pemerintahan." Tetapi terlepas dari adanya restnksi tersebut, Moh. 

Hatta telah menggulirkan sesuatu yang kelak menjadi bahwaan dalam 

pe~nbicaraan dan p e m u s a n  Pasal 18 UUD 1945 tersebut. 

Sebelum Jepang menjajah Indonesia, pemerintah Jepang telah berjanji 

(sebagai propaganda) akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda 

dan &an mernberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ketika Belanda 

tidak lagi menjajah Indonesia, ada tiga sarjana Hukum Indonesia yaitu 



Soepomo, Soebardjo dan Maramis secara bersama menyusun rancangan 

peraturan ketatanegarm tertanggal 4 April 1942. Menurut The Liang Gie, 

ketiga rancangan ini dimaksudkan untuk mengatur tem~judnya negara 

Indonesia yang merdeka yaitu: 

1 .  Undang-Undang Indonesia Merdeka (The Indonesian Independenf Act). 

2. Peraturan tentang Pemerintahan Sementara dari lndonesia (Regulat ion on 

the I'rovisional Government of Indonesia). 

3. Rencana pzrmulaan dari "Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia" 

(Preliminary Drqfr of The Constitutional Law qf'fhe Indonesian State). 

Mengmgat ketiga orang sarjana hukum Indonesia tersebut sangat berpengarid~ 

dalaln sidang-sidang BPLIPKI lnaupun PPKI maka ketiga rancallgall tersebut 

perlu ditelaah seperlunya tenitama yang berkaitan dengan pemerintal~an 

daerah. 

Dalaln peratwan tentang pemerintahan sementara dari Indoilesia yang 

lnerupakan peraturan dasar yang mengatur susunan, weweilang dan sekedar 

pedoman kerja dari Pemerintah Indonesia Sementara, memuat satu pasal 

tentang pemerintahan daerah (Pasal 7) dan satu pasal tetang kedudukan 

kerajaan-kerajaan asli Indonesia (Pasal 16), yaitu: 

Pasal 7 
"Pembagian yang sekarang dari tanah daerall Indonesia dalam Propinsi dan 
daerah-daerah yang lain seperti gemeente-gemeente, regenschap-regenschap, 
groepsgemeenschap-groepgemeenschaap dan lain-lain persekutuan negeri, 
ditetapkan, tetapi segala dewan-dewan dari propinsi, regenschap, gemeente 
dan laiu-lainnya ditiadakan. 
Kekuasaan yang menimt peraturan, tmdang-undang Hindia Belanda ada 
dalam tangan dewan-dewan tersebut diserahkan Icepada kepala-kepala 
pemerintah dari daerah-daerah di atas." 



Pasal 16 
"Negeri-negeri yang mempunyai raja asli sendiri tetap berdiri sebagai daerah- 
daerah yang istimewa memegang kekuasaan sendiri di Indonesia. Perjanjian 
politik yang ada ysnitu Korte Verklaring (Keterangan Singkat) dan 
Zelfbestuurregelen 1938 (Peraturan-peraturan dari 1938 buat kerajaan- 
kerajaan asli) dan aturan-aturan sebagai &bat semunya itu berjalwl terus, 
tetapi dengan perubahan ini bahwa pemerintah Indonesia yang sementara 
mengambil kedudukannya Pemerintah Hindia Belanda yang dulu d m  Kepala 
Negeri yang sementara mengganti tempatnya Gubernur Jenderal yang dulu. 
Raja-raja asli itu akan memberikan sumpah kesetiaan menurut pemelukan 
agarnanya masing-masing kepada Kepala Negeri Indonesia dan kepada 
Susunan Asia baru bekerja dan kemakmuran bersarna." 

Rancangan Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia dari Sopeomo, Sobardjo 

dan Maramis yang dirnaksudkan untuk lnenggantikan "Peraturan tentang 

Pemerintahan Sementara dari Indonesia" tidak memuat ketentuan tentang 

pemerintah daerah, tetapi mengatur kedudukan dan kekuasaan Kepala 

Negara/W&il Kepala Negara, hak-hak dan kewajiban-kewajiban penduduk, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri-Menteri, Dewan Negara (Raad Van 

Staat), kehakirnan, keuangan negara, pengajaran serta ketentuan-ketentuan 

tentang hal-ha1 umum, perubahan UUD dan ketentuan-ketentuan peradilan. 

Pasal terakhir rancangan Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia itu juga 

mernuat ketentuan peralihan yang mengatur kedudukan kerajaan-kerajaan asli 

Indonesia. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: 

"Kon trak-kontrak polit~k, perjanjian-perjanjian singkat, aturan-aturan negeri 
sebagai ~mdang-undang dan penetapan-penetapal.] lain-lain dengan nama 
apapun juga, akan terus berlaku, sampai aturan-aturan itu diganti dengan 
aturan-aturan lain menurut Undang-Undang Dasar ini." 

Pada akhirnya ketiga rancangan peraturan ketatanegaraan dari Soepomo, 

Soebardjo dm Maramis tersebut tidak pemah terlaksana, sebab tujuan 



sebenarnya Jepang menyerbu Indonesia tidaklall untuk memberikan 

kemerdekaan, tetapi hanya sebagai propaganda belaka atas janji-janjinya. 

Ketiga rancangan tersebut merupakan rangkaian perjalanarl dan pergolakan 

pemikiran ke arah Indonesia Merdeka, terutama dalam proses penyusunan 

U U D  1945. 

Apabila mencermati kepada proses pembentukan ketentuan Pasal 18 Undang- 

Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya para 

founding fathers ternyata mempunyai semangat yang sama untuk membentuk 

s u a r ~  pemerintahan dakrah yang tetap dalam kerangka negara kesatuan (unity 

.~ /a /e ) .  Meskipun, keberadaan pernerintahan daerah sendiri dalam tataran 

konseprl~al memiliki beberapa perbcdaan. 

2.3. Muhammad Yamin 

Muhammad Yarnin sebagai salah satu tokoh nasional pernah mengemukakan 

ide-idenya diseputar pemerintahan daerah. Pengungkapan ide itu dapat 

ditemukan ketika ia menyampaikan idenya secara lisan dan tertulis yang 

dilakikan pada tanggal 29 Mei 1945. Muhainmad Yarnin secara lisan pernah 

inengutarakan secara lisan tentang pemerintahan daerah. la inengatakan: 

"Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui 
dengar1 jalan rasionalisme dan pembaharuan zanan dijadikan kaki 
susunan negara sebagai bagian bahwa antara bagian atas dan bagian 
bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk 
menjalankan pemerintahan urusan dalam, pangeh praja." 

Sedangkan secara tertulis Muhammad Yamin juga mernberikan pendapatnya 

sebagai berikut : 



"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, 
dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam 
sistem pemerintahan negara, dan hakhak asal usul dalam daerah-daerah 
yang bersifat istimewa." 

Pada tanggal 11 Juli 1945, selanjutnya Muh. Yanin menyampaikan 

pidatonya dihadapan BPUPKI, yang menjelaskan mengenai pemerintahan 

atasan, tengahan dan bawahan. Dalam kesempatan ini Muh. Yamin 

"Pemerintah dalam republik ini pertama-tarna akan tersusun dari badan- 
badan masyarakat seperti desa yaitu susunan Pemerintahan yang paling 
bawah". 

Pada bagian lain, Muh. Yarnin rnengatakatr7 

"Dan pemerintah pusat akm terbentuk di kota negara, ibu Negara 
Kepublik Indonesia. Itu saya na~nai pe~nerintah atasan. Arltara 
pemerintah atasan dan pemerintnh bawahan itu adalah pemerintah 
daerah, yang boleh saya sebut pemerintah tengahan. Perkara desa 
barangkali tidak perlu saya bicarakan di sini, melainkan kita harapkan 
saja, supaya sifatnya nanti diperbaharui atau disesuaikan dengan 
keperluan jaman barn.. . . Dan di tengah-tengah pemerintah atasan dan 
bawahan, kita pusatkan pemerintah daerah." 

Selanjutr~ya, dalam ha1 desentralisasi dan dekonsentrasi, Muh. Yamin 

"Jadi kemauan atau aliran yang hendak me~najukan bonstaat adalah 
supaya memenuhi nasehat-nasehat untuk memecaldcan kekuasaan pusat 
mengeriai 2 perkara yaitu dekonsentrasi kekuasaan pusat antara badan- 
badan pusat dan juga desentralisasi kekuasaan antara pusat dan 
daerah.. . Tetapi janganlah menyangka bahwa syarat dekonsentrasi 
(pembagian kekuasaan dengan daerah), hanya dapat dilakukan di dalam 
suatu bonstaat Indonesia, melainkan dapat pula seperti telah juga 
terdapat di Jerman dan dijalankan dalam negara persatuan atau 
eenheidstaat. Jadi syarat-syarat dekonsentrasi dan desentraljsasi dapat 

h u h  Yamin, Naskah . . . Op.,C&, 230. 
' IbM., 2.30-23 I . 
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dijalankan dalarn Negara Kesatuan yang berupa eenheidstaat. Semua itu 
terdapat dalam negara yang kita anjurkan". 

Dari pengungkapan pendapat lisan ddn tulisan dari Muhammad Yamin 

ini dapat disimpulkan beberapa hal: 

Pevtama, tentang rumusan pemerintahan daerah dalarn rancangan sementara 

Undang-Undang Dasar sebagai lampiran pidato tanggal 29 Mei 1945 persis 

sama dengar, rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan bab dan 

pasalnya pun sama (Bab VI, Pasal 18). Ini berarti Rancangan Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasall8 sepenuhnya mengkutl rancangan yang diusulkan Yamin. 

Hal ini menunjukkan, meskipun Yamin tidak duduk dalam Panitia Perancang 

Undang-Undang Dasar, tetapi rancangan yang dibuatnya meinpunyai 

pengamh yang cukup kuat dalam perurnusan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pengaruh ini tidak hanya tampak dalam ketentrnn tentang pemerintah daerah, 

tetapijuga pada ketentuan-ketentuan lain. 

Kedtla, bahwa pemerintahan daerah itu adalah dalam rangka desentralisasi 

yang diartikan sebagai pembagian kelcllasan pusat dan daerah. Dengan 

perkataan lain, pemerintah daerah tidak akan inengandung dekonsentrasi, 

karena dekonsentrsi hanya mengenai pembagian kekuasaan pusat di antara 

badan-badan pusat. 

Kettga, bahwa pemerintahan daerah adalah dalam kerangka negara kesatuan 

(eenheids.~fnnt). 

Keempal, Yamin menghendaki hanya dua susunan pelnerintahan daerah yang 

pemerintahan tengahan yang disebuinya pemerintahan daerah dan 



pemerintahan bawahan yang terdiri desa dan lain-lain kesatuan masyarakat 

huk~un yang sejenis' dengan desa. Sayangnya, Yarnin tidak menjelaskan 

apakah pemerintahan tengahan itu pada tingkat Propinsi atau KabupatedKota. 

2.4, Supomo 

Seperti Yamin, Supomo juga membicarakm mengenai pernerintah daerah. 

Dalam rancangan tanggal 4 April 1942 yang disusun bersama Ahmad 

Subardjo dan Maramis mengenai Peraturan tentang Pemerintahan Sementara 

lndonesia terdapat rumusan (Pasal7): 

"Pembagian yang sekarang dari tanah daerah Indonesia dalam Propinsi 
dan Daerah-daerah lain seperti gemeenle-gemeenre, regenschap- 
re,qcn.schap, groepgemeenschap-~roepg~'~ncen~schap dan lain-lain 
persekut~~an negeri, ditetapkan, tetapi segala dewan dewan dari Propinsi, 
regenlschap, gemeenle dan lain-lainnya ditiadakan. Kekuasaan yang 
menumt peraturan perundang-undangan Hindia Belanda ada dalam 
tangan dewan-dewan tersebut, diserahkan kepada Kepala-kepala 
Pemerintahan dari daerah-daerah di atas." 

Dari rancangan tersebut dapat terbaca pola pemikiran Soepomo, 

Soebardjo dan Maramis yaitu hendak menghilangkan dewan-dewan pada 

propinsi, regenschap, gemeente yang berarti meniadakan pemeirntahan yang 

bersifat otonom. Sebab dewan-dewan yang ditetapkan dalam konsep itu tidak 

lain dari badan-badan yang dalam peraturan perundang-undangan Hindia 

Belanda disebut Dewan Propinsi (Propinciale Raad) untuk Propinsi, Dewan 

Kabupaten (Regenschap Raad) untuk Kabupaten dan Dewan Kota (Gemenle 

Raad) untuk Pemerintah Kota (gemeente). Dewan-dewan ini merupakan 

perwakilan-perwakilan rakyat yang akan berhngsi untuk melaksanakan 

urusan rurnah tangga daerah. 



Apabila diteliti rancangan Soepomo dan kawan-kawan, rnemang tidak 

terdapat satu ketentuanpun tentang pemerintahan daerah. Hal ini dapat 

diartikan bahwa Soepomo dan kawan-kawan hanya rnelihat satu sistem 

penyelenggaraan yaitu pemerintahan sentralistis." 

Selanjutnya dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, sebagai Ketua 

~ i z t i a  Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, Supomo menyampaikan 

keterangan: 

"Tentang daerah kita telah menyetujui bentuk persatuan, unie oleh karena 
itu di bawah pemerintahan pusat, di bawah negara tidak ada negara lagi. 
Tidak ada onderstaat, akan tetapi hanya daerah-daerah. Bentuknya 
daerah itu dan bagaimana bentuk pemerintahan daerah, ditetapkan dalam 
undang-undang. Beginilah bunyinya Pasal 16: "Pembagian daerah 
Indanesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan 
peinerintal~annya ditetapkan dalam undang-ilndang, dengan memandang 
dan m&gingati dasar penusyawarttan dalam sistem pemerintahan 

.Q# negara dan hak-hak asal-usul dalarn daerah yang bersifat isitmewa. Jadi 
rancangan Undang-Undang Dasar memberi kemungkinan untuk 

'*tS mengadakan pembagian seluruh daerah Indonesia dalam daerah-daerah 
yang besar, dan di dalam daerah besa-r itu ada lagi daemh-daerah yang 
kecil-kecil. Apakah arti "mengingati dasar permusyawaratan"? Artinya, 
bagaimanapun penetapan tentang bentuk pemerintahan daemh, tetapi 
hams berdasarkan atas permusyawaratan. Jadi inisalnya akan ada juga 
dewan permusyawaratan daerah. Lagi pula hams diingat hak asal-usul 
dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Di dalan daerah istimewa 
saya gambar dengan streep, dan ada juga saya gambarkan desa-desa. 
Ranitia mengingat kepada, pertama, adanya sekarang kerajaan-kerajaan 
dan daerah-daerah yang meskipun kerajaan, tetapi mempunyai status 
zelfbestuur. Kexuali dari itu Panitia mei~gingatkan kepada daerah-daerah 
kecil yang mempunyai susunan asli, yaitu Volksgemeinschafien 
barangkalai perkataan ini salah tetapi yang dirnaksud ialah daerah kecil- 
kecil yang mempunyai susunan rakyat seperti misalnya di Jawa desa di 
Minangkabau negari, di Tapanuli, huta, di Aceh; Kampoeng, di semua 
daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat, daerah istimewa tadi, jadi 
daerah kerajaan (zelfbesturende landschappen), hendaknya dihormati dan 
diperhatikan susunannya yang asli. Begitulah maksud Pasal 16." 

Bagir Manan, Perjalturan.. . C'p..Cil. hlm. 14 



Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, (sidang PPKI setelah Proklamasi), 

atas permintaan Soekarno (Ketua PPKI), Supomo memberi penjelasan 

~nengenai Rancangan Undang-Undang Dasar yang akan disahkan sebagai 

Undang-Undang Dasar Negara Republik hdonesia. Mengenai pemerintal~an 

daerah, Soepomo menjelaskan: 

"Di bawah Pemerintahan Pusat ada Pemerintahan Daerah: 
Tentang Pemerintah Daerah di sini hanya ada satu Pasal, yang 
berbunyi:"Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang". Hanya 
saja, dasar-dasar yang telah dipakai w~tuk negara itu juga hams dipakai 
untuk Pemerintahan Daerah, artinya Pemerintahan Daerah harus juga 
bersifat permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan 
Perwakilan Rakyzt. Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan 
dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultiinat tetap ada dan dihormati 
susunannya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan 
negara; jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya 
dacrah. %el fbestulende L,andschappen itu bukan ncgara, sebab hanya ada 
satu negara. Jadi, di zelfbesturende landschappen, hanyalah daerah saja, 
tetapi daerah istimewa yaitu mempunyai sifat islimewa. Jadi daerah- 
daerah istimewa itu suatu bagian dari Staat Indonesia, tetapi mempunyai 
sifat istimewa, mempunyai susunan asli. Begitupun adanya zelfstandige 
gemeenschappen seperti desa, di Sumatera Negeri (di Mingangkabau), 
marga (di Palembang), yang dalam bahasa Belanda disebut Inheemsche 
Rechsgemeenschappen. Susunannya asli dan dihormati." 

Dari penjelasan tersebut tampak rurnusan tentang pemerintahan daerah 

yaitu "Pemerintahan daerah disusun dalam undang-undang". Oleh Bagir 

  an an'' rurnusan singkat ini tidak dapat diketahui dari mana asalnya. Sebab, 

dalam penjelasan tanggal 15 Juli 1945, Soepomo meinbacakan rumusan 

panjang yang praktis diambil darj rumusan Muh. Yamin. Kalau rumusan 

singkat ini temasuk berasal dari BPUPKI, dapat disimpulkan bahwa rumusan 

yang diutarakan Soepomo tanggal 15 Juli 1945, mengalami perubahan dalam 

rapat-rapat antara 15 Juli 1945 dan setenrsnya. Tetapi kemudian, rumusan 

lo Bagir Manan, Pejalnnan.. . Op.,Cit., hlm. 16. 



~nengenai pemerintah daerah dalam UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 

Agustus 1945, bahkan sepenuhnya sama dengan rumusan rancangan Muh. 

Yamin. Perubahan ini tidak dapat diketahui sebab-sebabnya. 

Dari uraian tersebut di atas, terdapat dua ha1 menarik untuk ditelaah 

yaitu antara tahun 1942 dengan tahun 1945, sebab dalam diri Soepomo 

terdapat perubahan sikap tentang pemerintahan daerah. Pertma, sikap 

terhadap otonomi. Jika pada tahun 1942 bersama Soebardjo dan Mararnis 

cenderung memusatkan pemerintahan daerah di satu tangan (Kepala 

Pemerintah) dengan meniadakan dewan-dewan yang lazirnnya men~pakan 

pencerminan pemerintahan daerah otonom. Tetapi pendirian ini berubah 

setelah diadakan serangkaian pernbicaraan dalan sidang-sidang RPUPKI. 

Penulis menganggap Soepomo sernpat terpengaruh oleh pandangan 

Muh.Yamin dan anggota lainnya yang pro otonomi tentang pemerintahan 

daerah yaitu terutama konsep mengenai daerah otonom (desentralisasi). 

Kedua, inakna terhadap permusyawaratan. Soepoino lnemberi peinaknasu~ 

se~npit (formal) terhadap permusyawaratan, yang tidak lain sebagai 

Iembaganya yaitu Badan Perwakilan Rakyat. Muh. Yamin tidak hailya 

memandangnya sebagai sistem formal, tetapi juga sebagai ha1 substantif- 

material. ' ' 
Pokok-pokok pemikiran Supomo mengenai pemerintahan daerah dalarn 

sidang-sidang EPUPKI dan PPKI mencakup: 

l>erlama, Pemerintahan daerah disusun dalam kerangka Negara Kesatuan. 

" Hal demikian ini tersimpul dalam pidato Muh.Yamin di depan sidang BPUPKI tanggal 
30 Mei 1945. 



Kedua, Pemerintah daerah akan tersusun dalam daerah besar dan daerah kecil. 

Daerah kecil menurut Supomo adalah desa (sama dengan pengertian yang 

diberikan Yarnin) dan susunan pemerintahan asli lainnya yang sernacan atau 

setingkat desa. Di samping desa, Supomo menghendaki pula agar susilnan asli 

yang berupa kerajaan-kerajaan yang berstatus sebagai zel@estmrende 

landschappen, tetap dipertahankan sebagai satuan pemerintahan daerah dalam 

lingkungan negara kesatuan. Desa dan satuan pemerintahan asli lain semacam 

desa dm zelflesturende landschappen adalah daerah-daerah yang bersifat 

istimewa. Tetapi Supomo tidak secara tegas menyatakan zeljbestzwende 

landschpper? itu daerah besar. Meskipun de~nikian secara contravio, karena 

11dak dimasukkatl scbagai dacrall kecil ~naka dapat tlisirnp~tlkan zelf?)o.sltirc:~~~le 

lundschuppen adalah daerah besar. Dengarl deinikian susitnan pe~nerintaliai 

daerah di Indonesia hanya akan terdiri dari dua susunan yaitu daerah besar 

yang dicenninkan oleh zelflesturende landschappen dan daerah kecil berupa 

desa dan satuan lain semacan desa. Persoalannya adalah: Apakah daerah 

b e s ~ r  yang tercermin dalam zelflesturende lmdschappen tersebut berada pada 

level propinsi atau gemeente atau vegentschap menurut tatanan pemerintahan 

Hindia Eelanda yang berlaku? Kalau zeljhedurende landschappen itu berada 

pada level propinsi, maka susunan pemerintahan daerah besar adalah setingkat 

propinsi. Demikian pula apabila zelflesturende landschappen itu setingkat 

gemeente atau regentschap maka daerah besar itu akan setingkat dengan 

gemeente atau regentschap. Dengan dm~ikian,kalau dilihat dari adanya 

zelfbestzirende landschappen (sebagai daerah besar) dan desa (sebagai daerah 



kecil), maka pemerintahan daerah hanya akan terdiri dari dua tingkatan yaitu 

sacu tingkatan daerah besar munglun benlpa daerah propinsi dan kabupaten 

dan satu tingkat daerah kecil yaitu desa dan satuan pemerintahan semacam 

desa. Tetapi baik Yamin maupun Supomo tentu menyadari bahwa susunan 

pemerintahan daerah yang ada (dan yang yernah ada) bukan hanya desa dan 

ze1fhe.srurende landschappen. Di samping desa dan ze(fbes1urende 

landschappen ada corak pemerintahan Barat, yaltu propinsi dan gemeente 

yang tersusun dalam tingkatan yang berbeda. Sehlngga dalam kenyataa~mya 

susunan itu terdiri dari tiga tingkatan y a m  tingkat atas (propinsi), tingkatan 

tengah (gemeenle, regenischap), dan tingkat rendah (desa dan pemerinthan 

semacam desa). Baik Supomo maupun Yamin tidak ~nenyinggung sarna sekali 

susunan yang ada @ernah ada tersebut). Ada kemungkinan baik Supomo 

maupun Yamin akan tetap mempertahankan kehadiran propinsi tetapi bukan 

sebagai pemerintah daerah tetapi sebagai satuan dekosentrasi. Kalau 

pelnikiran ini benar sangatlah wajar PPKI tanggal 19 Agustus 1945 hanya 

melnbentuk propinsi administratif yang kemudian dikukuhkan dalam Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang meniadakan Kon~ite Nasional Daerah di 

Propinsi. Tetapi dalam perjalanan terjadi perkembangan. Misalnya propinsi 

Surnatera menjadi daerah otonom. Lebih-lebih lagi setelah dikeluarkan 

"penjelasan resmi" atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga 

dibuat Supomo, dengan tegas menyatakan bahwa Daerah Indonesia akan 

dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam 

daerah yang lebih kecil". Dengan demlkian menjadi tel-buka untirk menyusun 



Dengan perkataan lain, Pasal 18 Undang-Undatig Dasar 1945 hanya mengatur 

mengenai daerah otonom. 

Ketiga, pemerintahan daerah tersusun dari sebanyak-banyaknya dua tingkat. 

Desa (dm satuan semacam desa) merupakan satuan pemerintahan di bawah. 

Dengan dernikian, menjadi nyata bahwa pemerintahan desa merupakan 

kesatuan yang integral dalam susunan pemerintahan daerah. 

Keempat, pemerintahan daerah disusun dengan mernperhatikan hak-hak asal- 

usul dalarn daerah-daerah yang bersifat istimewa yaitu desa (dm satuan 

semacam desa) dan satuan pemerintahan asli lainnya (zelJbesturende 

landschappen) yang kemudian disebut swapraj a. 

Kelimu, pemerintahan daerah diselenggwakan berdasarkan otonomi seluas- 

luasnya. 

Proses pergulatan hukurn atas laliirnya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 

Dasar 1945 dikemukakan juga oleh beberapa .f&undmg .fathers Indonesia, 

yakni:'2 

3. Relasi Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal l8 UUD 1945 

Memperhatikan pada proses pergulatan hukurn yang terjadi dalam 

memfonnulasikan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan 

daerah, maka hal yang tidak dapat diabaikan dalam hulbungannya dengan 

pembentukan pemerintahan daerah ini tetap diletakkannya pemerintahan 

daerah dalam konteks negara Itesatuan. 

12 A~di Pangerang,Trinsip Perrnusyawaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 1 8 Undang 
Llndang Dasar 1945 dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan di Daerah," Disertari pada 
Program Pascasarjana L'niversitas Padjadjaran Bandung 1999, hlm. 145-1 48. 
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Komitmen untuk membentuk pemerintahan daerah dalam kerangka 

negara kesatuan ini sesungguhnya secara konstitusional tidak dapat dilepaskan 

daripada bunyi ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa 

Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbenttlk Republik. 

Ide munculnya negara kesatuan ini tidak terlepas dari semangat persatuan 

dan kebangsaan yang berkembang tatkala UUD 1945 dimmuskan untuk 

dijadikan sebagai konstitusi Indonesia. Sebagai bukti sejarah bahwa pada 

sidang pertama Badan Penyelidikan sudah nampak bahwa ide Persatuan 

menduduki tempat dominan. Dalam pidato 1 Juni 1945 yang bersejarah Bung 

Karno meyakinkan sidang bahwa "Dasar peltama, yang dijadikan dasar buat 

negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan (nasionale .sfuaf)."'" 

Dan naskah pidslto Moh. Yamin tanggal 29 Mei 1945 dapat dipetik hal- 

ha1 sebagai berikut: l 4  

I .  Federalisme; 

2. Feodalisme; 

3. Monarkhi; 

4. Liberalisme; 

5. Autokrasi dan birokrasi; 

6. Demokrasi Barat. 

l 3  Tedjo Sumarto,"Bentuk Negara don Zmplementarinya Menurut UndaneUndong 
Dasar 1945," dalam Padrno Wahyono (ed), Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Ghalia 
Indonesia Jakarta, 1984, hlm. 15. 

l4 Moh Yamin, Naskah . . . OpCit, hJm 99. 



sebagai paham sehingga istilah yang dipakai adalah federal bukan federalisme. 

Penggynaan istilah yang dicampuradukkan demikian itu membawa 

konsekirensi tersendiri terhadap sebuah rasionalisasi meiigapa sebuah pilihan 

tersebut dijatuhkan. Kemungkinan besar pandangan Muh.Yainin ini akibat 

pengaruh kuat dari ajaran Sarjana Belanda Kranenburg terutaina mengenai 

bentuk; negara dan bentuk pemerintahan. 

Masih dalam maksud yang sama Soepomo memberikan pendapatnya 

tentang bentuk negara. la menyatakan:15 

". . . Cita-cita negara Islam itu tidak sesuai dengan cita-cita iiegara 
persatuan yang telah diidam-idamkan oleh Pita semuanya.. .menganjurkan dan 
mufakat dengan pendirian yang hendak mendirikan negara nasional yang 
bersatu.. . yang akan mengatasi segala golongan dan akan mengindahkan dan 
~nenghormati keistimewaaan dari segala golongan, baik golongan yang besar 
maupun golongan yang kecil. Dalarn negara nasional yang bersati~ itu urusaii 
agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agalna yang bersangkutan. 
Seseorang aka1 merdeka ~ n e m e l ~ ~ k  agama yang disukainya. Baik golongan 
agama yang besar, maupun golongan yang terkecil, tent11 akan merasa bersatu 
dengan negara." 

Dari uraian di atas Soepomo berpendapat bahwa ha1 itu tidak mengenai 

dasar susunan pemerintahan. Yang pei~ting ialdi Kepala Negara l~arus 

sanggup memimpin rakyat seluruhnya. Kepala Negara harus mengatasi segala 

golongan dan mernpersatukan negara dan bangsa. Ia hams bersatu jiwa dengan 

rakyat seluruhnya. Soepomo menolak dasar individualisme, menolak juga 

sistem demokrasi barat. Tentang negara dan perekonornian, dalarn negara 

yang berdasar integralistik, yang berdasar persatuan, akan dipakai sistem 

.ro.riali.sme negara. Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh 

negara sendiri. Begitu ,~ula tentang ha1 tanah. Pada hakekatnya negara yang 

l 5  Ibid. hlm. 1 17 



menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untttk negara 

akan diurus oleh negara sendiri. Tanah pertanian menjadi lapangan hidup 

kaum tani dan negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu dipegang oleh 

kaum tani. Koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi 

negara Indonesia. 

Pendapat Soeponio memang senada dengan pendapat Muh.Yarnin 

ter~tang bentuk negara yang dikehendaki bagi Indonesia. Hanya saja telall 

disebutkan secara lebih jelas yaitu mengenai bentuk negara yang berdasarkan 

integralistik, yang berdasarkan persatuan dengan sistem sosialisme negara. 

Maksud dernikian itu dalam pe rjalanan sejarahnya setelah konstitusi lahir yang 

sebagian besar adalah pendapat Soepomo, maka dapat disimpulkan negara 

integralistik yang dimaksud adalah bentuk l~egara kesatuan. 

Penolakail Soepomo tentang negara federasi karena adanya negara dalarn 

negara, secara teori dapatlah dibenarkan. Secara politik negara federal adalah 

tata cara kenegaraan yang mengasumsikan adanya negara dalam negara. 

Meskipm terdapat chi-ciri lain dalam negara federal, namun Soeponio tidak 

menjelaskan alasannya lebih lanjut tentang dasar penolakan negara federal 

yang dimaksucl paling tidak tentang kelebihan dan kekurangannya jika bentuk 

negara tersebut diterapkan di Indonesia. Selain itu penjelasan Soepomo 

mengenai republik d m  monarkhi sesuai dengan apa yang &ernukakan 

Jellinek dan Leon Duguit, yaitu lebili kepada cara bagaimana kepala 

negaranya: dipilih. 



Selanjutnya Soepomo juga memberikan sikapnya secara tegas terhadap 

keberadaan negara federasi. la mengatakan:16 

". . . negara secara federasi kita tolak, karena dengan mengadakan federasi 
itu, bukan mendirikan satu negara, tetzpi beberapa negara." 

Setelah mengalmi berbagai diskusi yang panjang, pada Rapat Besar 

Badan Penyelidik pada tanggal 10 Juli 1945 dilakukan pernungutan suara 

untuk rnemutuskan bentuk negara Republik atau Kerajaan. Dalam pernungutan 

suara setelah diawali dengan berdoa, maka ternyata pilihan dari para peserta 

memilih bentuk negara republik. Kemudian, ternyata dari hasil pernungutan 

suara ini tidak seita rnerta bahwa akhimyii bentuk negara Indonesia adalah 

Republik, sebab pada tanggal 13 Juli 1945 pada rapat Panitia Perancang 

Undang-Undang Dasar atas usulan ketua: Pasal 1 diusulkan diubah yang 

semula berbentuk republik diubah menjadi Negara Indonesia ialah neaara 

Kesatuan. l 7  

Pada rayat besar Badan Penyelidikan tanggal 15 Juli 1945 anggota 

Soekarno berkata,"Dengan pimpinan Allah SWT kita telah 

menentukan.. . bentuk negara kita yaitu.. . "Negara Indonesia ialah Negara 

Kesatuan" yang berbentuk Republik." Dalam proses penyusunan Rancangan 

Undang-Undang Dasar lebih lanjut bentuk negara itu tidak berubah sehingga 

rumusan inenjadi runusan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1 ).I8 

Selain manperbincangkan perlu dibentuknya negara kesatuan secara 

subtantif konsep negara kesatuan sangat tepat dipilih oleh Indonesia, di mana 

'"bid 
I' Ibid 
'' Ibid 



dari awal yang dikehendaki bangsa ini tetap menyatu dan tidak terpecah- 

pecah. Konsekuensi dari dipilihnya konsep negara kesatuan ini berdarnpak 

pula terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang paling dirasakan dari 

koiisekuensi konsep negara kesatuan Serhubungan dengan pembagian 

kekuasaan. 

Untuk konsep pembagian kekuasaan dalam konteks Negara Kesatuan 

dapat dilihat pada pendapatnya Sri Soemsutri yang menyatakan:'" 

Sebagaimana dikemukakan dalam paragraf 6 dalam negara serikat 
tcrdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dan 
pemerintah negara-negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur 
dalam konsotusinya. Dalam negara yang berbentuk kesatuan pemba~an  
kekuasaan seperti tersebut di atas tidak dijumpai, oleh karena yada 
asasnya selwuh kekuasaan dalam negara di tangan pemerintah pusat, 
karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah 
lain dan ha1 ini tidak diatur dalatn konstitusi. Lain halnya dengan negara 
kesatuan yang bersistein desentralisasi. Dalam konstitusinya tesdapat 
suatu ketentuan mengenai pemencaran kekuasaan tersebut. 

Dalam negara kesatuan pada asasnya tidak dijumpai pembagian 

kekuasaan secara tegas di dalam konstitusinya. Tetapi meskipun demkan 

bukan berarti kekuasaan yang ada dimonopoli oleh pemerintah pusat, namun 

pendistribusiannya dilakukan kepada daerah-daerah melalui sistem 

desentralisasi dan sistem dekonsentrasi. 

Untuk masuk tersebut menurut Bagir Manan ada beberapa yang 

berkaitan erat (langsung) dengan desentralisasi (otonorni), dimana yrinsip 

pelnencaran kekuasaan (spreiding van macl~fen) inerupakan suatu keharusan 

sebagaimana telah diattir dala~n Pasal 18 UIJLI 1945. 1)engan perkataan lain, 

I9 Sri Soemantri M, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1979, 
hlm. G5. 



secara konstitusional, pemencaran kekuasaan menurut UUD 1945, hendak 

dilakukan melalui de~cntralisasi.~' 

Pemencaran kekuasaan menurut desentralisasi berbeda dengan 

dekonsetrasi. Pemencaran kekuasaan menurut desentralisasi dilakukan melalui 

badan-badan publik (puhl~eklrchaarn). Badan-badan tersebut adalah badan 

yang mandiri, pendukung wewenang, tugas dan tanggung jawab yang mandiri, 

sehingga organ-organ atau kelengkapan pelnerintah desentralisasi tidak berada 

dalam kedudukan hubungan berjenjang (hirarkrs) dengan organ-organ satuan 

pemerintahan tingkat lebih a t a ~ . ~ '  

Sifat badan-badan desentralisasi adalah badan politik (badan publik), 

karena itu organ-organ atau alat kelengkapan peinerintahannyapun pertaina- 

tama menunjukkan karakter politik dan pengisiannyapun dilakukan secara 

politik pula, bukan secara administrasi. Selain ih~ ,  wewenang tugas dan 

tanggung jawab menurut desentralisasi tidak terbatas pada lapangan 

administrasi negara, juga pada lapangan perundang-undangan (fungsi 

legislatif). Pemencaran kekuasaan desentralisasi adalah pemencaran 

kekuasaan antasa badan-badan kenegaraan iebih 

Dengan perkataan lain, pelnencaran kekuasaai~ menurut desentralisasi 

adalah pemenwan dalam rangka susunan atarl organisasi riegara bukan dalam 

rangka susunan atau organisasi pemerintahan. Karena bersangkutan dengan 

Bagir Manan, Mubungan Anfara ... Op.,Cif, hlm. 538. 
2'  Ibid 
22 Ibid 



organisasi negara, pemencaran kekuasaan menurut desentralisasi bersifat 

ketatanegaraan atau dalam lapangan tata negara.23 

Atas dasar ha1 ~tu, maka jelaslah dapat dikemukakan bahwa antara 

konsep negara kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerall yang 

didasarkan pada prinsip desentralisasi yang bertumpukan pada pemencaran 

kekuasaan merupakan dua ha1 yang berhubungan sangat erat. Oleh karena itu 

juga, dapat dikatakan bahwa ada hubungan atau relasi antara ketentuan Pasal 1 

ayat (I ) UUD 1945 dengan ketentuan Pasall 8 UUD 1945. 

B. HUBUNGAN ANTARA PASAL 18 UUD 1945 DAN PERUBAHANNYA 

SERTA PERA'TURAN PELAKSANAAN DALAM PENYELENGGA- 

RAAN PEMERlNTAHAN DAERAH. 

Setelah diuraikan dari terbentuknya dan proses pergulatan hukum atas 

lahirnya ketentuan Pasal 18 UUD 1945, maka dalam kesempatan ini akan 

diuraikan pula mengenai hubungan antara ketentuan Pasal 18 UUD 1945 dan 

peraturan pelaksananya dan problematikanya. Sebelumnya akan dikemukakan 

duiu arti penting daripada ketentuan Pasal 18 UUD 1945 bagi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

1. Arti Penting Perubahan Kebentuan Pasal 18 UUD 1945 bagi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Selama ini landasan konstitusional dalam penyelenggaraan 

pemerintalian daerah didasarkan pada ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan 



Pasal 18B UUD 1945 dan perubahannya. Di dalam ketentuan Pasal 18 UUD 

1945 terdapat beberapa konsep dasar mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Beberapa konsep dasar tersebut di antaranya: Pertama, 

bahwa wilayah negara kesatuan republik Iiidonesia dibagi atas daerah-daerah 

propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 

dengan undang-undang; Kedua, pemerintahan daerah dalam mengatur dan 

mengurus pemerintahan didasarkan pada asas otonorni dan tugas pembantuan; 

Ketiga, bahwa anggota Dewan Perwakilat~ Rakyat Daaerah dipilih melalui 

pemillhan urnum; Keempat bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

sebagai Kepala Daerah dipilih secara demokratis; Kelima, Pemerintahan 

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali unlsan pemerintahan 

yang oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah; Keenam, bahwa 

pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peratwan- 

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; dan 

Ketujuh, bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diatur dalam undang-undang. 

Selanjutnya di dalam keteiituan Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 

ada beberapa konsep dasar yang termaktub lainnya di antaranya; Pertama, 

bahwa undang-undanglah yang mengatur hubungan wewenang antara 

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, baik pada wilayah propinsi, 

kabupaten, kota atau antar propinsi, clan kabupaten dan kota dengan 

memperhatikan juga kekhususan dan keragaman daerah; Kedua, bahwa 



hubungsn keuangan, pelayanan umum, pcmanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur 

dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang; Ketiga, 

bahwa adanya pengakuan dan pengormatan dari negara atas satuatl-satuatl 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dengan diatur 

melalui undang-undang; dan Keempat, adanya pengakuan dan penghormatan 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai da~gan  perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur melalui undang- 

undang. 

Apabila nlencermati pada beberapa konsep dasar di atas, maka sangat 

jelas bahwa yang dit~iangkan dalam konstitusi yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sifatnya masih umum. Namun 

demikian hams diketahui bahwa keberadaan ketentuan Pasal 18, Pasal 18A 

dan Pasal 18B UUD 1945 sudah merupakan langkah maju guna menjamin 

legitiinasi bagi keberadaan dan keberlanjutan daripada penyelenggal-aan 

pemerintahan daerah yang lebih demokratis. 

Kalau melihat kepada tinjauan historis pengaturan pemerintahan daerah 

sebelum adanya perubahan pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945 juga sifatnya 

Lmum. Akan tetapi, sifat umum yang dianut dalam ketentuan Pasal 18 UUD 

1945 ini mendapat berbagai macam kritik dari ahli hukum tata negara. 

Salah satu yang melontarkan kritik tersebut dalarn ha1 ini sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Bagir Manan. Ia menyatakan bahwa karena otonomi 



daerah dalam UUD (sebelum perubahan) diatur terlalu sederhana (hanya satu 

Paaal). M i h  !anjut diatur dalarn undang-undang. Dengan pengahuan yang 

begitu sederhana, pembentuk undang-unclang memegang semacam mandat 

blanko yang akan di isi sesuai dengan kehendak politik yang dominan pada 

saat-saat tertentu. Karena itu tidak mengherankan, kalau berbagai undang- 

undang pemerintahan daerah tidak sekedar berbeda tetapi bertentangan satu 

sama lain, meskipun semuanya dibuat atas dasar UUD 1945. Kalaupun ada 

persamaan, yaitu tidak ada keinginan agar otonoini terlaksana sebagaiinaila 

mestinya. Hal ini sejalan dengan perjalanan politik negara yang otoritarial dan 

sentralistik. Penjelasan UUD 1945 ikut merusak sendi-sendi otonomi yang 

telah diatur dalam batang t ~ b u h . ~ ~  

Kini, ketentuan Pasal 18 UUD 1945 telah mengalami perubahan dengan 

dikembangkan menjadi tiga pasal yang secara keseluruhan menjadi tiga pasal, 

yakni Pasal 1 8, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945. Perubahan ini tentunya 

diharapkan dapat memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

selama ini ada kecendtrungan dengan sistem politik yang otoriter tidak dapat 

terimpelementasi secara riil. 

Baik secara konseptual maupun hukurn, pasal-pasal baru pemerintahan 

daerah dalam UUD memuat berbagai paradigma baru dan arah politik 

pemerintahan daerah yang baru pula. Hal-ha1 tersebut nampak dari prinsip- 

prinsip dan ketentuan-ketentuan ber ik~t :~ '  

24 Bagir Idanan, Met~yongsong .... Op.,CiL, hlm. 4. 
2' Ibid 



Pertama, prinsip daerah mengatllr dan mengurus sendiri uivsan 

pcmerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). 

Ketentuan ini inenegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu 

pemerintahan otonomi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam 

pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonom (termasuk tugas 

pembantuan). Dengan perkataan lain, ketentuan ini hanya mengatur mengenai 

otonomi. Prinsip baru dalam Pasal 18 b m ,  lebih sesuai dengan gagasan 

daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri 

dl daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi 

dalam pernerintahan daerah. Gubernur, bupati, wal~kota semata-mata sebagai 

penyelenggara otonomi di daerah. 

kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)). 

Pasal 18 yang baru rnenegaskan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. Daerah 

berbak mengatur dan mengurus segala urusan atau fimgsi pemerintahan yang 

oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat. 

Selain dalam pengertian urusan atau fungsi pemerintahan, otonomi luas hams 

-bahkan terutama-tercermin pada (dalam) kemandirian dan kebebasan 

daerah. Campur tangan pusat hams dibatasi pada hal-ha1 yang benar-benar 

bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan (zmrly) 

dan perbedaan (drverszty). 

Ketrga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat (1 )). 

Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak 

hams seragam (zm!formrtas). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh 



berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. Otonorni untuk 

daerah-daerah pertanian dapat berbeda dengan daerah-daerah industri, atau 

antara daerah pantai dan pendalaman, dm lain sebagainya. Begitu pula 

perbedaan-perbedaan potensi daerah harus menjadi dasar inenentukzn bentuk 

dan isi otonomi. Inilah aspek penting paham otonomi nyata atau otonomi n ~ l ,  

yaitu otonomi yang beragam. Harus diakui, pelaksanaan otonomi sernacam ini 

lebih sulit dan kompleks dibandingkan dengan yang serba seragam. Tetapi 

masalah utama bukanlah mudah atau sulit melaksanakan, tetapi upaya 

maksimurn ulltuk mewujudkan cita-cita etonomi yaitu masyarakat daerah 

yang demokratis dan sejahtera. 

Keemput, prinsip mengakui dan mengl~orma~i kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat (2)). Yang 

dimaksud rnasyarakat hukum adat adalah masyarakat hul;um 

(rechtsgemeenschap) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti 

desa, marga, nagari, garnpong, meunasah, huta, negori dan lain-lain. 

Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat -bersifat teritorial atau 

genzologis-yang memiliki kekayaan sendiri, lnemiliki warga yang dapat 

dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam 

atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukurn) yang mandiri dan 

memerintah diri mereka sendiri. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini 

tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang 

sederdjat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti 

kabupaten dan kota. Selanjutnya, hak-hak tradisiorlal yang ada diakui dan 



dijunjung tinggi. Hak-hak tradisional ini meliputi hak ulayat, hak-hak 

meriperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah dan air, atau hasil hutan dan 

lain-lain di sekitarnya. Pengakuan dan Penghormatan tersebut tidak berarti 

menjadi hak yang tidak dapat disentuh atau diatur. Negara atau pemerintah 

berwenang mengatur berbagai hak tradisional tersebut untuk sebesar-besamya 

kemakmuran bersama, tmpa merugikan kepentingan masyarakat yang 

mempunyai hubungan dengan hak tradisional tersebut. 

Kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus dan istirnewa (Pasal 18 B ayat (1)). Dalam Pasal 18B, 

perkataan "khusus" akan memiliki cakupan yang lebih luas, antara lain karena 

dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus 

(Aceh, lrian Jaya). Untuk Aceh, oto~lomi khusus berkaitan dengan 

pelaksanaan syariat Islam, sehingga tidak berbeda dengan status Aceh sebagai 

daerah istimewa. Perluasan-perluasan pengertian ini bukan tidak mengand~mg 

resiko. Tidak ada lagi satu kriteria baku. Setiap daerah dapat rnenuntut suatu 

kekhususan, semata-mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu 

kriteria umum yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apalagi kalau 

kekhususan itu mengandung muatan privulage tertmtu yang tidak dimilik 

daerah lain. 

Keenam, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu 

pemilihan umum (Pasal 18 ayat 3). Dengan demikian tidak ada lagi 

keanggotaan DPRD yang diangkat. Hal yang sana berlaku juga untuk 

kearlggotaan DPR (Pasal 19 ayat (1 ) yang baru). Tidak demikian mengenai 



gubernur, bupati, walikota, hanya disebutkan:"dipilih secara demokratis." 

Berarti dapat dipilih I angsung atau oleh DPRD. Agak di sayangkan. Sudah 

semestinya gubernur, bupati, walikota dipilih langsung oleh rakyat sepel-ti 

pemilihan kepala desa. Bahkan Presiden sebaiknya dipilih langsung oleh 

rakyat. 

Ketujuh, prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara 

selaras dan adil (Pasal 18A ayat (2)). Meskipun tidak ada satu ukuran tertentu 

mengenai hubungan yang adil dan selaras, prinsip ini menunjukkan, bahwa 

daerah berhak memperoleh secara wajar segala sumber daya untuk 

mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri dan kesejahteraan rakyat 

daerah yang bersangkutan 

Berdasarkan pada tujuh prinsip yang dikemukakan oleh Bagir Manan di 

atas, terlihat perubahan atas ketentuan Pasal 18 UUD 1945 mempunyai arti 

penting tersendiri bagi penyelenggi-iraan pemerintahan daerah. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang benar-benar berlandaskan pada 

asas otonomi dengan perubahan ini diharapkan dapat diwujudkan secara 

nyata. 

Terlihat beberapa ha1 pokok dari pemapariul di atas dala~n kaitatlnya 

dengan penyelenggaraan pemenntahan damah melalui sistem desentralisasi 

yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi. Ada asumsi menurut Bagir 

Manan bahwa tidak dicantumnya perkataan asas dekonsentrasi d a l m  pasal 

dan ayat ini dipahami bahwa dekonsentrasi itu tidak boleh ada dalam sisteln 

pemenntahan di daerah. Dalam ha1 demtkian, karena asas dekonsentrasi itu 



lnerupakan kewenangan Pemerintah Pusat untuk melimpahkan sebagian 

kewenangan Pemerintah Pusat kepada alat perlengkapan atau organnya sendin' 

kepada daerah otonom, maka dengan sendirinya jlka pemerintah pusat 

menganggapnya perlu, kegiatan-kegiatan yang berkaitan itu dapat saja 

dilakukan oleh Pernerintah Pusat. 

Namun. terhadap pendapat ini Jimly ~ s s h i d d ~ i e ~ ~  mengajukan kntik, 

bahwa; Perlama, diakui bahwa asas dekonsentrasi itu ada dan juga diauut 

dalam UUD 1945 setelah diubah, sehanisnya tidak hams didasarkan atas 

dokttin ilmu pengetahuan, melainkan hams dicantumkan secara tegas dalarn 

pasal VUD. Kedua, asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan sama-sama 

menyangkut kewenangan Pemerintah Pusat, dan sama-sama bersifat teknis, 

tetapi asas tugas perbantuan dicantumkan dengan tegas dalam ayat hi, 

sedangkan asas dekunsentrasi tidak dicantumkan. Oleh karena itu, 

penghapusan asas dekonsentrasi dari rumusan asas pemerintaban daerah dapat 

menimbulkan penafsiran bahwa UUD 1945 memang bermaksud meniadakan 

asas dekonsentrasi itu sama sekali, sehingga mekanisme penyelenggaraan dan 

pengelolaan organisasi pemerintahan daerab dapat berkembang ke arah 

pengertian 'federal arrangement '. Dengar1 rlemikjan, bentuk negara Indonesia 

dapat disebut sebagai negara kesatuan dengan 'federal arrangement'. 

26 . J ~ m l  y Asshiddqie, Konsolidasi Nmkah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat 
Sludi Hukum Tata Negara Fakultas Huklrm Universitns Indonesia, 2002, hlm. 22, 



2. Keterkaitan Pasal 18 UUD 1945 dan Perubahannya serta Peraturan 
Pelaksanaannya dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang 
Mandiri. 

Pasal 18 UUD dsn Perubahannya sernentara ini telah menjadi landasan 

konstitusional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui 

landasan ini, maka jelaslah meskipun Indonesia tnerupakan negara kesatuan 

bukanlah berarti penyelenggaraan negara hanya dllaksanakan oleh 

pemerintahan pusat. Di sini penyelenggaraan negara dalam beberapa ha1 

dilaksanakan juga oleh pemerintahan daerah. Asas yang dijadikan landasan 

dalarn penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada asas otonomi 

dan asas perbantuan. 

Dalain beberapa ha1 pengaturan atas penyeler~ggaraan pemerintahan 

daerah ini tidak sepenuhnya diatur dalam LlUD 1945, namun UUD 1945 

sendiri ~nengamanatkan pula bahwa untuk hal-ha1 tertentu penyelenggaraan 

pemerintahan daerah ddaksanakan melalui ketentuan perundang-undangan. 

Ketentuan perundang-undangan ini ragamnya sangat banyak, dapat dhnulai 

dari undang-undang hingga pada aturan-aturan organik yang paling bawah 

semisal peraturan pemerintah daerah. 

Undang-undang merupakan produk h&un yang dibuat antara. Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dalam konteks penyelenggaraan 

pemerintahan daerah undang-undang yang ntengatur tentang pemerintahan 

daerah didasarkan salah satunya kepada adanya ainanat UUD 1945 sendiri 

yang menghendaki adanya undang-~mdang untuk menjabarkan hal-ha1 yang 

belum diatur sepeiluhnya di dalam UUD 1945. Beberapa hal yang perlu 



mendapat pengaturan dalam undang-undang ini, meliputi: Pertama, dalam ha1 

susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, Xedua, 

hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan suinber daya alain dan 

sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah; dan 

Ketiga, pengakuan dan penghormatan oleh negara atas kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkernbangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Untuk saat ini ketentuan undang-undang yang dimaksudkan tertuang 

dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan lahirnya dan 

diberlakukannya dua ketentuan undang-undang yang telah disebutkan ha1 ini 

mengandung arti bahwa secara yutidis landasan atas penyelenggaraan 

per.!erintahan daerah semakin kuat. Namim hams diketahui pula bahwa 

keberadaan daripada dua ketentuan undang-undang ini sebenarnya bukanlah 

rnerupakan prduk  hukum yang pertma, tetapi merupakan hasil dari 

pembaharuan-pembaharuan atas produk hukwn sebelumnmya, yang mana 

mengatur pula tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. 

Di antara produk hukum sebeluninya yang telah ada dirasakan bahwa 

produk hukum undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dan 

perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah ini sangat kental 



dipengaruhi oleh sistem politik yang bekerja saat produk hukum itu 

diberlakukan. Katakanlah, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan 

Daerah yang diberlakukan pada masa rezim Orde Ram, penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dilaksanakan lebih kental bemuansa "setengah 

hati", dimana dominasi dan sentralisasi penyelenggaraan pemerintahan lebih 

banyak dilakukan oleh pemerintahan pusat. Bahkan dalam ha1 perimbangan 

keuangan antara pemerintahan pusat d m  daerah, maka pemerintahan pusat 

mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur dan mengelola keuangan. 

Pendapatan dari daerrzh sebelumnya sebagian besar ditarik ke pemerintah 

pusat, baru setelah itu didistribusikan lagi ke daerah. 

Selanjutnya, tatkava refonnasi bergulir maka tala~lall dan sistem politik 

pun mengalami perubahan. Konsekuensi dari perubahan politik yang bergeser 

dari sistem politik sentralistik ke arah sistern politik yang demokratis 

menjadikan ketentuan UU No. 5 Tahun 1974 pun mengalami penlbahm. 

Perubahan terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1974 akhirnya ~nenjadikan 

keluamya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 

25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan Keuanglin Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Di dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 

terlihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih cenderung 

bernuansa federalistik. Hal ini dapat dipahami sebab dikala dua undang- 

undang ini dikeluarkan eforia terhadap reformasi dan demolu.atisasi sangat 

tinggi. Eforia ini berdampak pula kepada pembentukan UU ini.Alhasi1, UU ini 

melahirkan suatu model penyelenggaraan pemerintahan yang dominan pada 



pemerintahan daerah. Bahkan sebagia.n menyatakan bahwa model 

penyelenggaraan pemerintahan daerah ymg ada di dalam UU ini lebih 

didasarkan pada model teori r e s i d ~ ? ~  dimana dalam ha1 kewenangan 

pemerintahan diberikan porsi yang sangat besar dan sisanya baru diberikan 

kepada pemerintah pusat. 

Dalarn pe~.kembangannya, keberadaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 I'ahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinilai oleh sebagian kalangan 

tjdak la@ mencermjnkan nuansa negara kesatuan. Di samping itu, ada juga 

yang menilai bahwa keberadaan dua UU ini akhirnya banyak memicu konflik 

antiira pemerintah pusat dan daerah yang diakibatkan karena tidak jelasnya 

kewenangan yang diberikan oleh LIU terhadap pemerintahan pusat dan daerah. 

Berangkat dari kenyataan jni, maka para pakar hukum di bjdang 

pemerintahan menggagas perubahan atas dua UU ini yang sebelurnnya 

gagasan perubahan ini banyak mendapat penentangan dari pemerintahan 

daerah kabupaten, karena dianggap bahwa perubahan akan mengarahkan 

penyelenggaraan pemerintahan akan didudukan kembali kepada model 

sentralisasi. 

Pada akhirnya, perubahan tersebut tetap terjadi juga. Hal ini d.ibuktikan 

dengan dikeluarkannya U U  No. 32 Tahun 2004 dan U U  No. 33 Tahun 2004. 

27 Jimly Asshiddiqic, memberi pengertian otonorni yang seluas-luasnya kecuali urusan yang 
oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Di sini juga rnengandung 
konsektvensi pengertian ke arah pengaturan yang bersifat federalistis. Asumsi dasarnya adalah 
bahwa kekuasaan asal atau sisa (residual power) j&tru ada di daerah, kecuali jika undang-undang 
menentukan lain. Prinsip kekuasaan asal yang berada di daerah (negara bagian) ini adalah prinsip 
yang biasa dikenal dalam lingkungan negara-negara yang menganut federalisme. Lihat Jimly 
Asshiddiqie, . . . Op.Cit, hlm. 22-23. 



Keluarnya UU ini ternyata kalau diperhatikan pendekatannya lebih kental 

kepada pendekatan desentralisasi administrasi. Meskipun demiluan dalam 

beberapa analisis, kelahiran dua UU ini pun ternyata diperkirakan oleh 

sebagian ahli politik maupun hukum dlkhawatirkan akan melahirkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat resentralisasi. 

Dari paparan ini dapat diketahui bahwa W tentang Pemerintahan Daerah 

pada dasarnya merupakan realisasi dari manat  salah satu ketentuan pasal 

yang ada dalarn UUD 1945, yakni Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Akan 

tetapi, walaupun UU merupakan realisasi dari amanat UUD 1945 bukanlah 

berarti dengan undang-undang penyelenggaraan pemerintahan dapat 

dilaksanakan sepenuhnya. Keperluan atas dibentuknya peraturan perundang- 

undang organik di bawah undang-undang juga adalah suatu ha1 yang tidak 

dapat dielakkan. Sehubungan dengan ini, maka sebenarnya apabila ditelusuri 

ada beberapa peraturan perundang-undarigan organik di bawah undang- 

undhng yang kini telah diberlakukan. Peratirran-peraturan tersebut, antara lain; 

1. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 

2. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala 

Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi 

Perar~gkat Daerah. 

4. Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 



5. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan. 

6. Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2000 tentang Dewan Perimbangan 

Otonorni Daerah. 

7. Pembahan atas Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2000 tentang Dewan 

Pertimbangan Otonorni Daerah sebagaimana Telah diubah Dengan 

Keppres No. 84 Tahun 2000 (Keputusau Presiden No. 15 1 Tahun 2000) 

8. Keppres No. 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak 

Lanut Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

9. Keputusan Presiden No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan 

Ekonomi Terpadu. 

3. Problernatika Implementasi Pasal 18 UCrD 1945 dan Perubahannya 
dalam mend ukung Desentralisasi dan Otonorni Daersh. 

Pasal 18 UUD 1945 pasca perubahan kini telah bmbah menjadi tiga 

pasal, yakni Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18 B UUD 1945 dan 

Perubahannya. Konsekuensi terhadap perubahan, maka akan mempengarul~i 

terhadap keberadaan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara 

normatif maupun implementatif 

Namun, apabila diperhatikan implementasi daripada ketentuan Pasal 18 

UUD 1945 dan Perubahannya pada penyelenggaraa~~ pemerintahan daerah, 

nampak tidak mengalami suatu permasalahan yang berarti. Hal ini dapat 



dipahami karena ketentuan-ketentuan tersebut bersifat umum dan sifatnya 

memperkuat terhadap proses demokratisasi yang diselenggarakan pada 

pelnerintahal~ daerah. 

Permasalehan serius baru timbul tatkala keberadaan Pasal 18 UUD 1945 

dan perubahannya ini dijabarkan lebih lmjut di dalam ketentuan ul?dang- 

undang. Salah satu contoh perrnasalahan yang timbul pada tingkat ini, dimana 

tatkala UU No. 22 Tahun 1999 diberlakukan sebagai landasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, ternyata UU No. 22 Tahun 1999 

dilihat dari segi asas memiliki perbedaan yang herarti dengan asas yang dianut 

dalam ketentuan Pasall8 UUD 1945 dan Perubahannya. 

Di dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 dan Perubahannya dianut dua 

asas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni asas otonomi 

dan tugas pembantuan. Alhasil, ternyata dalam UU No. 22 Tahun 1999 asas 

yang dianut mash menganut tiga asas sebagaimana yang terdapat pada 

ketentuan perundang-undangan pemerintahan daerah sebelurnnya, yakni asas 

desentralisasi, asas dekonsentrasi d m  asas tugas pembantuan. 

Proses terjadinya perbedaan asas ini kalau ditelusuri bukanlah 

dikarenakan kekeliruan dari UUD 1945 dan Pen~bahannya atau juga dari 

ketentuan UU No. 22 Tahun 1999, namw kejadiannya ini sepenuhnya terjadi 

dikarenakan proses pembentukan UU No. 22 Tahun 1999 lahir lebih dahulu 

dibanding dengan perubahan pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945. 

Permasalahan lain dari implementasi perubahan Pasal 18 UUD 1945 

terletak pada belurn terealisasinya seluruh amanat ketentuan Pasal 18, Pasal 



18A, Pasal 18B ULlD 1945. Beberapa yang belum terrealisasi adalah terkait 

dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- 

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan. Dalam 

mengimplementasikan ketentuan ini, acapkali timbul permasalahan berupa 

munculnya pelbagai peraturan daerah yang sifatnya bertentangan dengan 

ketentuan-ketentuan di atasnya. Munculnya peraturan daerah sendiri terkadang 

dipicu oleh karena lambatnya pemerintah dalam membentuk peraturan- 

peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah atau keputusan presiden. 

Atau terkadang lahirnya peraturan daemh dikarenakan adanya persepsi yang 

berbeda tentang makna merealisasikan otonomi dan tugas perbantuan antara 

pemerintatl pusat dan daerah. Terlebih lagi, ada suatu ketetapan MPR yang 

memalig secara tegas memberikan kesernpatan kepada daerah untuk 

membentuk Peraturan Daerah. Ketetapan h P R  tersebut adalah TAP MPR 

No. IV/MPRl2000 tentang Rekomendasi Kebijaksanaan Dalam 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dirnana salah satu isi dari ketetapan ini 

menyatakan bahwa apabila keseluruhan peraturan pemerintah belurn 

diterbitkan sampai dengan akhir Desember 2000, daerah yang memp~uiyai 

kesanggupan penuh untuk menyelenggarakan otonomi diberikan kesempatan 

untuk menerbitkan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaannya, Jika, 

peraturarl pemerintah telah diterbitkan, peraturan daerah yang terkait harus 

disesuaikan dengan peraturan pemerintah ymg dimaksud. Dengan keberadaan 

ketetapan ini, lnaka kesimpang siuran menjadi semakin nyata. 



C. PENGATURAN PEMERlNTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTlF 
UU NO. 22 TAHUN 1999 Jo. UU NO. 25 TAHUN 1999. 

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut 

ketentuan Pasal 18 UUr) 1945 dan perubahannya ditegaskan berdasarkan pada 

undang-undang. UU No. 22 Tahun 1959 Jo. U U  No. 25 Tahun 1999 

merupakan salah satu ketentuan undang-undang yang menjadi landasan 

penyelenggaraan pernerintahan daerah di Indonesia. 

Kehadiran UU No. 22 Tahun 1999 Jo. UU No. 25 Tahun 1999 tidak 

dimaksudkan untuk menggantikan ketmtuan undang-undang sebelwnya 

yakni UU No. 5 Tahun 1974. akan tetapi, dikeluarkannya ketentuan UU No. 

22 Tahun 1999 Jo. UU No. 25 Tahun 1999 keluar lebih disebabkan adanya 

tuntutan politis dari daerah-daerah yang mana ada sebagian besar 

men&endaki agar penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi dilakukan secara 

senhalisasi, namun hendaknya lebih mtmgedepankan penyelenggaraan 

peme~tahan  yang bemuansakan desentralisasi. Konsekuensi dari tuntutan ini, 

maka keberadaan UU No. 5 Tahun 1974 dirasa tidak lagi memadai untuk 

mewujudkan tuntutan tersebut. Atas dasar ha1 itu, maka untuk meredarn 

gejolak dari beberapa daerah yang menghendaki otonomi dan juga adanya 

sebagian daerah yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dikeluarkanlah ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 Jo. UU No. 25 

Tahun 1999. Berikut ini akan dipaparkan prihal aspek politik hukum, noi-matif 

dan impelementasi dari ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 Jo. UU No. 25 

Tahun 1999. 



1..  Aspek Politik Hukum Pemerintahan Daerah dalam UU No. 22 
Tahun 1999 Jo. YJU No. 25 Tahun 1999. 

Bicara aspek politik hukurn dari suatu ketentuan undang-undang, 

maka tidak akan dapat melepaskan diri dari kajian-kajian hukum dan 

politik diseputar kelahiran daripada ketentuan undang-undang yang 

dimaksudkan. Moh. Mahfud memberikan istilah pada kondisj demiluan 

discbut sebagai suatu pergulatan politik hukum. Dengan adanya 

pergulatan politik hukurn ini, maka akan sangat kental dipengaruhi oleh 

konfigurasi politik saat itu. Moh. Mahfud juga berpendapat bahwa 

apabila konfirgurasi politiknya bersifat otoriter, maka prodtlk hukurn 

yang dilahirkan akan cenderung refiesif, sedangkan untuk konfigurasi 

politik yang bersifat demokratis, maka produk hukum yang dilahirkan 

lebih cenderung responsif. 

Dari pernyataan diatas jni, maka dapat kiranya dicari suatu dasar 

politik hukum atas lahirnya ketentuan W No. 22 Tahun 1999 Jo. UU 

No. 25 Tahun 1999. Sebelum menguraikan dasar politik hukum yang 

manpengaruhi atas lahirnya ketentuan TJU No. 22 Tahun 1999 Jo. UU 

No. 25 Tahun 1999, maka perlu kiranya dilihat situasi dan kondisi 

konfigwasi politik tatkala kedua umdang-undang ini d jlahirkan. 

Ketika wacana publik pada masa transisi pemcrintahan di 

Indonesia antara 1998-1999, berbagai macam pendapat yang muncul. 

Ada yang menghendaki supaya sistern panerintahan yang berdasarkan 

federalisme dihidupkan kembali, sementara itu ada pula yang 

menghendaki sistem desentralisasi dalam negara kesatuan tetap 



dipertahankan dengan modifikasi tertentu sesuai dengan semangat dan 

irarna reformasi nasional. Berbagai macam argumen yang dikemukakan 

guna mendukung posisi masing-masing. Akan tetapi kebanyakan 

argumen tersebut terlampau besar muatan politiknya, bukan atas dasar 

hasil pemikiran yang bersifat konseptual. 

Dalam perkembangannya, pilihcin akhirnya jatuh pada sistem 

desentralisasi dengan melahirkan UU iVo. 22 Tahum 1999 Jo. UU No. 25 

Tahun 1 999. 

UU No. 22 Tahun 1999 disusun dalam suasana kebatinan 

sebagaimana terurai di atas. Kegagalan pada pendekatan sentralisasi telah 

~nengalihkan perhatian rakyat Indonesia kepada pcndekatan desentralisasi 

dengan harapan bahwa kekuatan lokal akan mampu menggerakan potensi 

lokal untuk mencapai kesejahteraan yang ternyata tidak mampu 

djwujudlcan oleh pendekatan ~ e n t r a l i s a s i . ~ ~ ~ ~  No. 22 Tahun 1999 dapat 

dikatakan sebagai kontra konsep dari UU No. 5 Tahun 1974 yang 

berwrak sangat ~entralistik.~~ 

Menarik dari perjalanan historis lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 

Jo. UU No. 25 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum 

lahirnya kedua undang-undang ini ada dua wacana yang berkembang, 

yakni mernilih penyelenggaraan pernerintahan secara federalistik atau 

memilih penyelenggaraan pernerintahan berdasarkan sistem 

desentralisasi. 

28 Oentarto, dkli, Menggagas Fonttat Otonomd Daerah Masa llepm, Sarnitra Media 
Utama, Jakarta, 2004, hlm. 146. 

29 Sadu Wasistiono, Kqpita Selekta Penyelenggw~n.. . Op.,CiL, hlm. 2. 



Munculnya pro kontrak ini kalau didalami secara serius tidak 

terlepas dari suasana efhoria demokrasi saat itu. Efhoria demokrasi ini 

merupakan cikal bakal bagi lahirnya suatu sistem politik yang demokratis 

di Indonesia. Alhasil, pilihan jatuh pada sistem penyelenggaraan 

pemerintahan yang berdasarkan pada sistem desentralisasi. 

Meskipun demikian, apabila diamati dalam materi muatan UU No. 

22 Tahun 1999 Jo. UU No. 25 Tahun 1999, ilampak bahwa suasana 

politik saat ini masih sangat kental mempengaruhi formulasi daripada 

materi muatan kedua undang-undang tersebut. Suasana politik yang 

dimaksudkan bahwa tuntutan dari masyarakat di daerah agar 

pemerintahan di daerah diberikan kekuasaan yang lebih, sangat 

mempengaruhi terhadap formulasi rumusan materi muatan kedua 

undang-undang. Hal ini nampak misalnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat 

(2) UU No. 22 Takun 1999 yang pada intinya menegaskan bahwa daerah- 

daerah yang ada di dalam wilayah negara kesatuan RI pada dasarnya 

tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain. Selanjutnya juga 

materi muatan yang sama dapat dilihat pula pada bunyi ketentuan Pasal7 

ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 yang pada intinya menggambarkan 

bahwa kewenangan daerah lebih luas dibandingkan kewenangan pusat. 

Berdasarkan pada hal-ha1 di atas dapat disimpulkan bahwa 

konfigurasi politik sebagaimana oleh Moh. Mahhd MD dinyatakan 

senantiasa mempengaruhi terhadap suatu produk perundang-undang 

dalam kotneks ini sangatlah relevan. Oleh karenanya, tidak dapat 



dipungkin bahwa kehadiran UU No. 22 Tahun 1999 Jo. UU No.25 Tahun 

1 9 9  pada dasamya lebih banyak didorong oleh suatu konfigurasi politik 

yang demokratis. Sehingga, UU No. 22 Tahun 1999 Jo, UU No.25 Tahun 

1999 pada awal keberlakuannya benar-benar dianggap sebagai undang- 

undang yang demokmtis dan responsif. 

2. Aspek Normatif Pemerintahan Daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999 
Jo. U U  No. 25 Tahun 1999. 

Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XVlMPR.11998, 

penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. 

Kewenangan itu diberikan secara proposional yang diwujudkan dengan 

pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 

berlteadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping 

itu, penyelenggaraan Otonorni Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip- 

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan, 

serta memeperhatikan potensi dan keanekaragalnan ~ a e r a h . ~ '  

Setelah melalui beberapa peflimbangan politik maupun hukum 

akhirnya UU No. 22 Tahun 1999 Jo. UU No.25 Tahun 1999 pada tanggal 

7 Mei 1999 disahkan oleh Presiden BJ. Habibie. Dengan disahkannya 

UU No. 22 Tahun 1999 Jo. UU No.25 Tahun 1999, ~naka sejak saat itu 

undang-undang ini menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Perlu diketahui, bahwa di dalam UU No. 22 Tahun 1999 Jo. UU 

No. 25 Tahun 1999 terdapat beberapa ha1 pengaturan hukum. Beberapa 

30 Indra Ismawan, Oiono~td Daerd~ Ranjau-Ranjau, Solo, Pondok Eddas i ,  2002, hlm. 5 



pengaturan hukum ini dijadikan jiwa dan makna dari UU No. 22 Tahun 

1999. Menurut Syaukani jiwa dan makna dari UU No. 22 Tahun 1999 

terdiri dari:" 

1 Pembagian Wilayah Daerah 

Pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 mengatur 

pembagian wilayah daerah. Dalam pasal ini disebutkan bahwa 

wilayah Negara Kesatuan RI dibagi dalam Daerah Propinsi, daerah 

Kabupaten d m  Daerah Kota yang bersifat otonom. 

Kalau diperhatikan secara cermat dari bunyi ketentuan ini, rnaka 

dapat dikemukakan bahwa Negara Indonesia terbagi menjadi tiga 

Daerah. Y akni daerah Propinsi, Kabupaten, dan KO ta. Masing-masing 

Daerah dimaksud bersifat otonom mengurus rurnah tangganya 

sendiri. Daerah propinsi hanya berkedudukan sebagai v, ilayah 

administratif Pernerintah Pusat di Daerah yang bersifat dekonsentrasi. 

Sedangkan Daerah KabupatenKota merupakan Daerah otonorn yang 

bersifat desentralisasi. Artinya memiliki hak untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri berdasarkan asas kemandirian daerah. 

2. Pembentukan dan Susunan Daerah 

Pasal 4 ayat (1) dan (2) memuat ketentuan rnengatur 

pembentukan dan susunan Daerah. Pada pasal tersebut menyebutkan 

dalam rangka asas desentralisasi akan dibentuk Daerah Propinsi, 

Kabupaten dan Kota yang berwenang mengatur dan mengurus 

31 Syaukani HR, Men* Harapan Masa Depm Otonomi Daeruh, Gerbang dayaku, 
Tenggarong, Tanpa Tahun, hlm. 196-204. 



kepentingan masyarakat setempat tnenurut prakarsa dan aspirasi 

masyarakat. 

Lebih melegalcan lagi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) 

bahwa Daerah-Daerah dimaksud masing-masing berdiri senditi dan 

tidak mempunyai hubungan hiaarki satu sama lain. Ini berarti 

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan kebijaksanaan intern. 

Tidak perlu menunggu petunjuk atau kebijaksanaan dari Pusat yang 

cenderung tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Daerah. 

3. Kewenangan Daerah Kabupateaota 

Pada Pasal 7 ayat (1) diseblltkan bahwa kewenangan Daerah 

tnencakup sel~truh bidang Pemelintahan terkecuali bidang Politik 

Luar Negeri, Hankam, Peradilan, Agama, Moneter dan Piskal. 

Artinya secara umum Daerah memiliki kewenangan yang lebih 

banyak jika dibanding Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 11 ayat 

(1) (2) Kewenangan Daerah melicakup bidang Pekerjaan Uniurn, 

Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Perhubitngan, Industri, 

Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, 

Koperasi dan Tenaga Kerja (bidang kewenangan ini terlihat dalam 

bagan 2 dan 3). 



KEWENANGAN 

- - -  
PEMERINTAH 

- 

BAGAN 2 

KEWENANGAN PROPINSI 

Bidang 
Pemerintahan 

tertentu 
PSI. 9 (1) t 

Seperti kewenangan: 
I. Perhubungan 
2. Kehutanan 
3. Perkebunan 
4 PU 
- 

1. Pcrencanaan 
dan pengendaiian 
pembangunan 
regional makm 

2. Pelaithan 
bidang tertmtu. 

3. Pengelolaan 
pelabuhan 
regional. 

4. Pengendalian 
~ i n & ~ a n  hidup. 

5. Promosi dagang 
dan budaya. 

6. Penanganan 
penyakit menular 

7. Percncanaan 

12 mil laut dari 
pantai ke arah laut 
lepas / peniran 
kepulauan meliputi: 
1. Eksplorasi 
2. Pengaturan 

pengelolaan 
3. Pengaturan batas- 

batas maritim 
4. Penetapan 

standard pantai 
5. Penegakan 

hukum 

Yang t i W  belum 

KabupatenKota KabupatenKota 
vang bersagkutan 

Dekonsentrasi + a 
Kcwcnangan 
Propinsi sebagai 
wilayah Adm. 

Kriteria : 
1. Skalapelayanan 

lintas Kabupatenl 
Kota. 

2. Pertentangan 
kepentingan antar 
KabupatenKota. 

mencakup 
kewcnangan dalam 
bidang pemerintahan 
yang dilimpahkan 
kepada Gubernur 
selaku wakil 
Pemerintah. 

Rincian 
kewenangan 
diatur PP 25 
'l'ahun 2000 

I 

- 
Penafsiran : 
1. Historis 
2. Substantif 
3. Normatif 



BAGAN 3 

KEWENANGAN KABUPATEN DAN KOTA 

KE WENANGAN 
PEMERINTAH C Wajib 

Ps. 11 (2) 

Kecuali Kewenangan 

I .  PU 
2. Kesehatan 
3. PDK 
4. Pertanian 
5 .  Perhu bungan 
6. Industri dan 

perdagangan 
7. Penanaman modal 
8. Lingkungan hidup 
9. Pertanahan 
10. Koperasi 
I I .  Tenaga kerja 

I Kewenangan 
Wilayah Laut 1/3 batas laut daerah 

Ps. 10 (3) propinsi 

Pemerintah Psl. 7 

Kecuali Kewenangan 

+ 

Pemerintah Propinsi 
Psl. 9, Psl. 10 (2) 

Seluruh 
kewenangan 

Ps. 1 1 (1) 



Melihat bidang kewenangan ini tampaknya Daerah memiliki 

proporsi yang lebih besar dari Pusat. Namun secara ironis Pemerintah 

Pusat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) masih sangat 

banyak mencampun urusan Daerah. Terutama hak dan kewenangan 

Pmerintah Pusat dalam mengatur bidang-bidang strategis yang 

rnenghasilkan uang. Misalnya, kewenangan secara sepihak dalam 

menentukan dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, 

kewenangan dalam pemberdayaan Surnberdaya manusia dan 

kewenangan dalam bidang teknologi tinggi. 

Lebih celaka lagi, keengganan Pemerintah Pusat untuk 

melepaskan bidang-bidang strategis yang menghasilkan uang pada 

Daerah justru diperparah dengan yembebanan pembiayaan pada 

Daerah bersangkutan. Padal Pasal 8 ayat (1) secara jelas diterangkan 

bahwa kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah 

dalam rangka desentralisasi hams disertai dengan penyerahat~ dan 

pengalihan pembiayaan, sarana din prasarana, serta sumberdaya 

manusia sesuai dengan kewenangar~ yang diserahkm tersebut. 

4. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah 

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa di Daerah dibentuk DPRD 

sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai 

badan Eksekutif Daerah. Di sini dipisahkan lembaga legislatif dan 

eksekutif di Daerah. Tujuannya agar DPRD yang selama ini kurang 

berfungsi secara optimal bisa diberdayakan secara maksimal. Oleh 



karenanya hak-hak yang d i b d a n  DPRD cukup luas, yang 

diserahkan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi 

kebijaksanaan Daerah. 

Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap 

Daerah dipimpin oleh seorang kepala Daerah sebagai kepala 

eksekutif yang dibantu oleh wakil. kepala Daerah. Sedangkan untuk 

bisa menjadi calon kepala Daerah, harus memenuhi kriteria bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah. Tidak 

pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Berpmdidikan sekurang-kurangnya SLA dan yang sederajat. 

B e m u r  sekurang-kurangnya 30 Tahun. Sehat jasmani dan rohani. 

Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya, tidak pernah 

dipenjara, tidak dicabut haknya, mengenal daerahnya, menyerahkan 

daflar kekayaan pribadi dan bersedia dicalonkan. 

Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (1) disebutkan untuk pengisian 

jabatan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dilakukan pemilihan 

secara bersama oleh DPRD. Sebagaimana disebutkan pada pasal itu 

bahwa kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dipilih secara 

bersamaan oleh DPRD setempal. Ini berarti akan tqad i  proses 

pemilihan pimpinan yang benar-benar mencerrninkan aspirasi 

masyarakat. Selama ini pemilihan kepemimpinan bersifat sentralistis. 



Lebih tragis lagi pernilihan kepala Daerah sering dilakukan dengan 

cara memanipulasi hati nurani rakyat. Kepemimpinan yang 

ditentukan oleh kehendak atasan dan diperoleh melalui jalan KKN itu 

jelas menghasilkan pimpinan semu tidak mengakar dihati rakyat. 

Pemimpin dernikian tidak akan peka terhadap kehendak rakyatnya 

dan cenderung bersifat otoriter. Dengan adanya pelimpahan yang 

lebih luas terhadap DPRD setenipat dalarn sod pemilihan calon 

pemimpin daemh, maka tidak akan ada lagi Bupati dan Walikota 

yang mengakar ke atas. Pemimpin Daerah yang dihasilkan benar- 

benar mencerminkan aspirasi rakyat. 

Kemudian materi muatan yang ada di dalarn ketentuan UU No. 25 

Tahun 1999 meliputi kepada beberapa aspek, yakni:'2 

1 .  Perlunya Dana Perimbangan Bagi Otonomi Daerah 

UU No. 25 Tahun 1999 memuat tata aturan mengenai 

perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan demiluan 

rnasalah finansial (keuangan) menjadi salall satu faktor yang sangat 

menentukan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. 

Menurut UU No. 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan DPRD dibiayai dari 

dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Sedaigkan penyelenggaraan tugas Pemerintali di Daerah dibiayai dari 

dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 



Selanjutnya dijelaskan bahwa salall satu sumber pendayatan 

Daerah adalah dana perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. 

Dana ini diperoleh dari bagi hasil pendapatan Negara dari sumber 

daya alam, alokasi mum dan dokasi khusus. Tidak dijelaskan 

sekalian berapa persen perimbangan keuangan bagi hasil tersebut. 

2. Perirnbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

Perubahan yang sangat mendasar dalam otonorni Daerah adalah 

adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Ketentuan 

ini tercantum dalarn UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintahan Fusat dan Daerah. 

Penyelenggaraan otonomi Daerah dimaksud untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 

Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai Daerah otonom, 

Daerah me1.1punyai kewenangan dan tanggung jawab 

menyelenggarakan kepentingan ~nasyarakat berdasarkan prinsip- 

prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban 

kepada masyarakat. 

Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang otonom, 

maka diperlukan sumber-sumber dma dalam bentuk barang dan jasa 

pelayanan masyarakat. Dengan kata lain otonomi membutulkan dana 

yang cukup besar untuk menjalmkan roda Pemerintahan. Maka 

disusunlah perangkat perundang-undangan sebagaimana tercanturn 

dalam UU No. 25 Tahun 1999. Hal ini bisa diwujudkan dengan 



pengaturan, pembagian dan pemanfaatan surnber daya nasional yang 

berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Surnber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka 

perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan 

atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi datl tugas pembantuan. 

Esensi terhadap undang-undang perimbangan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah adalah menetapkan prosentasi bag 

hasil berbagai sumber dana, antara pusat dan daerah. Secara umum 

perimbangan dapat dilihat sebagai bedcut: 

a. PBB Pusat 10% dan Daerah 90% 

b. BPHTB Pusat 20% dan Daerah 80% 

c. SDA Kehutanan Pusat 20% dan Daerah 80% 

d. SDA Perikan Pusat 20% dan Daerah 80% 

e. SDA Minyak Bumi Pusat 85% d m  Daerah penghasil 15% 

f. SDA Gas Alam Pusat 70% dan Daerah Penghasil30% 

3. Aspek Implementatif Pemerintahan Daerah dalam UU No. 22 Tahun 
1999 Jo. UU No. 25 Ta hun 1999. 

UU No. 22 Tahun 1999 yang disahkan pada 7 Mei 1999 mt:nurut 

Pasal 132 ayat (2) dilaksanakan secara efektif selambat-lambah~ya dalarn 

waktu dua tahun sejak tanggal ditetapkan (7 Mei 2001). Akan tetapi 

melalui Ketetapan MPR RI Nomor IV.JMPRl2000 tentang Rekomendasi 

Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya 

rekomendasi nomor 2 huruf (b), dikemukakan bahwa Daerah sanggup 

melaksanakan otonomi secara penuh dapat segera memulai 



melaporkan saja kepada Pemerintah di Jakarta. Namun, Pemerintah dapat 

membatallran semua Perda yang bertentangan dengan kepentingan mum 

atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi 

tingkatannya atau peraturan perundang lainnya (Pasal 1 14 ayat ( I  )). 

Model pengawasan yang baru ini ternyata mernbawa implikasi yang luas 

di kemudian hari. Pemerin tah Daerah mem pun yai kecenderungan untuk 

membuat Peraturan Daerah sebanyak mungkin. terutarna yang 

menyangkut mobilisasi dana untuk kepentingan Daerah, dan tentu saja 

akan sangat memberatkan masyarakat. Akan tetapi Pemerintah di Jakarta, 

dalam ha1 ini Departemen Dalam Negeri yang berfimgsi mewakili 

Presiden, tidak meliikukan pembatalan sejurnlah Perda yang dirasakan 

sangat rnemberatkan bagi masyarakat. Banyak dugaan yang muncul 

mengapa ha1 itu tejadi. Salah satunya adalah karena Perda tidak h m s  

disahkan, maka Departemen Dalarn Negeri kehilangan peluang untuk 

lakukan kontrol kepada Daerah. Oleh karena itu Pe~neirntah lnernbiarkan 

ha1 itu terjadi. Tentu saja dugaan tersebut me~nerlukan waktu imtuk 

inembuktikannya kelak di kemudia hari. 

2. Slake Holders dan Kepentingan Mereka 

Stakeholders dalam kebijaksanan otonomi daerah dapat 

dikatagorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu pertama yang ada di 

dalam lingkungan pemerintahan, mulai dari Presiden, para menteri 

Anggota Kabinet atau yang setingkat dengan itu, para birokrat di 

Departemen, Gubernur, DPRD Propinsi, Bupati dan Walikota, DPRD 



Kabupaten dan Kota, serta para birokrat lokal. Sementara yang kedua 

adalah stakeholders yang berada di luar lingkungan pemerintahan seperti 

DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, kalangan pengusaha 

di tingkat nasional dan lokal, kalangan LSM/NGO, dan lain-lainnya. 

DaIam konteks ini ada beberapa contoh yang dapat dikemukakan. 

Pertama, Pada masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri 

yang menggant-&an Abdurrahman Wahid sangat memperhatikan betapa 

pentingnya mempertahankan negara kesatuan. Dan ha1 ini 

diungkapkannya ketika mengumumkan Kabinet Gotong Royong, yang 

dibentuknya dua minggu setelah dilantik oleh MPR. Bagi Presiden 

Megawati, pelaksanaan otonomi daerah hams mendukung keuti~han 

negara kesatuan. Bagaimana komjtmen presiden yang ke lima iili 

terhadap otonomi daerah sebenarnya sudah terlihat dalam berbagai 

pernyataannya yang menyangkut agenda tersebut ketika menjadi Wakil 

Presiden. Dalam beberapa kesempatan Wakil Presiden Megawati 

menyatakan kekhawatirannya terhadap implementasi kebijaksanaan 

otonorni. 

Ada kekahwatiran sementara orang bahwa pada lnasa 

pemerintallan Megawati akan terjadi proses resentralisasi kekuasaan. 

Kekhawatiran itu didukung oleh rencana pemerintah untuk segera 

melakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999. Pemerintah, melalui 

Departemen Dalam Negeri, membentuk sebuall ti~n untuk meldkukan 

revisi dengan tidak melalui sebuah agenda publik yang terbuka. Revisi ke 



at-ah mana pemerintahan daerah yang akan datang menjadi tidak jelas. 

Kemudian gejala resentralisasi menjadi lebih mengkhawatirkan ketika 

Presiden mengeluhkan secara terbuka bahwa pelaksanaan kebijaksanaan 

otonomi daerah sudah menyimpang dari prinsip negara kesatuan. Di 

hadapan pengurus Keluarga Alumni Gajah Mada (KAGAMA), Presiden 

Megawati mengeluhkan tentang pengkaplingan laut. Tampaknya 

kehendak untuk mengubah kebijaksanaan otonomi daerah berasal dari 

Presiden sendiri. Tentu saja ini akan sangat menentukan arab 

implementasi kebijaksanaan yang sebenarnya belum diimplementasikan 

dalam artian yang sebenamya. 

Kedua, dengan digabungkannya kantor Menten Negara Otonomi 

Daerah dengan Depdagri tentu saja diharapkan implementasi akan 

berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar. Namun, kenyataannya 

tidaklah demikian. Depdagri dalam menjalankan tugasnya mempunyai 

kecenderungan untuk kembali memainkan peranan seperti ketika UCT No. 

5 Tahun 1974 diberlakukan.Bahakat1 ada gejala yang memperlihatkan 

penyimpangan dari kebijaksanaan. Hal itti terlihat misalnya dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Dalam UU No. 22 Tahun 1999, 

dinyatakan bahwa Laporan Pertanggungjawan Kepala Daerah dapat 

ditolak oleh DPRD dengan dukungan duapertiga (2/3) suara anggota 

DPRD. Akan tetapi, PP No. 108 Tahun 2000 menambahkan bahwa untuk 

rnenolak pertanggungjawaban Kepala Daerah hams didukung oleh 



"semua fraksi" ysng ada di DPRD. Untuk diketahui bahwa di DPRD 

besaran Fraksi bergantung dari Daerah ke Daerah. Ada yang anggotanya 

besar sekali, tetapi hanya dua orang. Dengan inemperoleh dukurigan 

fiaksi yang kecil, seorang Kepala Daerah tidak akan mempunyai masalah 

untuk mer~jalankan pemerintahan sernentara dia dicurigai melakukan 

korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, melakukan tindakan yang tercela 

secara moral dan hukum. Itu baru satu contoh bagaimana Depdagri 

membuat kebijaksanaan yang memperlihatkan gejala yang menyimpang, 

belurn lagi yang menyangkut pemberhentian Kepala Daerah yang dapat 

dilakukan oleh Menteri Dalarn N e g ~ i  yang seharusnya menjadi hak, 

wewenang, dan tanggung jawab Presiden sebagai Kepala Negara. 

Secara lebih sistematis lagi implementasi daripada UU No. 22 

Tahun 1999 Jo. UU No. 25 Tahun 1999 ternyata telah membawa darnpak 

positif dan negatif Beberapa dampak positif dari implementasi kedua 

undang-undang ini, yakni: 34 

1. Hak-hak dasar daerah otonom yang meliputi kebebasan untuk 

memilih pemimpinnya sendiri, kebebasan memiliki, mengelola dan 

memanfaatkan sumber keuangannya sendiri, kebebasan untuk 

membuat aturan hukum sendiri, serta kebebasan untuk memiliki 

pegawainya seiidiri secara substantif telah dibetlkan kepada daerah 

otonom. Dengan hak-hak dasar tersebut, daerah otonom meiniliki 

keleluasaan yang sangat luas untuk mengg~makannya. Kebebasan 

- 
34 Sadu Wasistiono, Kapita Selekla.. .. Op.,Cit, hlm. 12. 



tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebh 

tingg tingkatannya, kepentingan umum serta asas kepatutan. 

2. Mulai berkembangnya inisiatif dan kreativitas Daerah untuk 

rnembangun daerahnya berkompetisi dengan daerah-daerah otonom 

lainnya. Dengan rnemiliki kebebasan untuk menyusun rencana 

pembangunan sendiri, Daerah dapat mendayagunakan potensinya 

untuk kesejahteraan masyarakat. Pada masa rnendatang diharapkan 

akan muncul '~ebagai pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah 

yang potensial, sehingga mengurangi aktivitas yang bersifat "jakarta 

sentris" 

3. Mulai tumbuhnya iklim demokrasi dengan lebih banyak nielibatkan 

rnasyarakat berpartisipasi pada tahap perurnusan, implerneutasi 

pemanfaatan serta evaluasi kebi.jakan publik yang dibuat oleh 

Pemerintah Daerah - bukan hanya berpartisipasi pada tahapan 

pelaksanaan kebijakan seperti yang selama ini terjadi. 

4. Mulai munculnya indepedensi relatif dari Daerah terlladap 

Pemerintah Pusat dalam memecahkan berbagai masalah yang 

dihadapi di daerah. Masal ah Daerah diselesaikan di Daerah, dengan 

cara dan oleh masyarakat setempat. Dilihat dari ketahanan nasional, 

ha1 semacam itu bersifat menguntungkan karena masalah seternpat 

menjadi terisolasi tidak meluas menjadi masalah nasional. 



Selanjutnya, dampak negatif dari implementasi UU No. 22 Tahun 

1999 Jo. UU No. 25 Tahun 1999 dapat diidentifikasi sebagai berikut3' 

I .  Menguatnya rasa kedaerahan sempit yang apabila tidak dicermati dan 

diantisipasi secara tepat akan bersifat kontra produktif terhadap upaya 

membangun wawasan kebangsaan. Rasa kedaerahan yang sernpit 

tersebut namp;lk dalam ha1 pernanfaatan sumber daya alam yang ada 

di Daerah, kesempatan berusaha, yenyusunan rencana pembangunan, 

pemberian layanan umum pada masyarakat maupun dalam ha1 

pengisian jabatan birokrasi.Daerah. 

2. Munculnya gejala ekonomi biaya tinggi sebagai akibat Daerah hanya 

mengejar kepentingan jangka pendek dalam rangka inenghimpun 

pendapatan Daerah membiayai otonomi Daerah. Selain itu juga ada 

gejala pengabaian terhadap kelestarian lingkungan karena eksploitasi 

surnber daya alam secara berlebihan tetapi kurang terencana dengan 

baik. 

3. Otonomi Daerah masih dipahami secara sernpit sehingga hanya 

Pemerintah Daerah saja yang sibuk, sedangkan masyarakat luas 

belum dilibatkan secara aktif. Padahal otonorrii diberikan kepada 

kesatuan masyarakat hukum, bukan hanya kepada Pemerintah Daerah 

saja. Hal ini dapat dilihat antara lain dari alokasi penggunaan dana 

APBD yang lebih banyak untuk kepentingan birokrasi dan DPRD 

daripada kepentingan masyarakat luas. 



4. Ada gejala ketidakpatuhan Daerah dan atau penafsiran secara sepihak 

terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Pusat. Padahal demokrasi memerlukan ketaatan 

hukum yang tinggi. Demokrasi tanpa penegakan hukurn hanya akan 

menciptakan anarki. Pada sisi lain, tanpa adanya kepastian hukurn, 

investor akan enggan menanarnkan modal di Daerah. Hal tersebut 

pada gilirannya justru akan meinbuat satu Daerah tertinggal 

dibandingkan Daerah lainnya. 

5. Ada kecenderungan pergeseran ti& pusat kekuasaan di Daerah dari 

eksekutif (executive heavy) ke tangan legislatif (legislative heavy) 

yang diikuti pula dengan pergeseran pusat-pusat korupsinya. Terlebih 

lagi U U  No. 22 Tahun 1999 tidak mengatur mekanisme pengawasan 

terhadap kine rja DPRD. Pemusatan kekuasaan pada satu tangan tidak 

sehat untuk perkembangan demokrasi, yang mensyaratkan adanya 

check and balances power. 

D. PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF 
UU NO. 32 TAHUN 2004 Jo. UU NO. 33 TAHUN 2004. 

Dikeluarkmya ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 

Daerah Jo. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perilnbangan Keuangm antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak saja menggeser ketentuan 

normatif daripada pengaturan pemerintahan daerah dan perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, namun secara substantif 

dikeluarkannya kedua ketentuan undang-undang ini juga telah merubah 



paradigma daripada otonorni daerah yang sekarang ini telah dilaksanakan. 

Untuk mendapat gambaran secara lengkap Serikut ini akan dipaparkan kajian 

atas aspek politik hukum dan aspek nonnatif hukum atas keberadaan kedua 

ketentuan undang-undang ini. 

1. Aspek Politik Hukum Pemerintahao Daerah dalam UU No. 32 Tahun 

2004 Jo. UU No. 33 Tahun 2004. 

Memahami polit& hukum pemerintahan daerah dalam UU No. 32 

Tahun 2004 Jo. UU No. 33 Tahun 2004 tidak dapat dilepaskan dari 

dua ketentuan UU sebelurnnya yang ada hubungannya dengan masalah 

yang diatur dalarn ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No.33 

l'ahun 2004. 

Sebagaimana diketahui, tolak tarik kepentingan antara pemerintah 

pusat dan daerah sangat kental mewarnai dibentuk dan 

diberlalrukannya UU No. 22 Tahun 1999 Jo. UU No. 25 Tahun 1999. 

Da1a.m tolak tersebut dapat dirasakan bahwa kekuatan tawar 

daripada pernerintahan daerah saat itu lebih kuat dibandingkan dengan 

pemerintah pusat. Hal ini sangat logis mengingat tingkat kepercayaan 

terhadap institusi-institusi pemerintahan pirsat kala itu memang sedang 

berada pada titik nadir. Kondisi ini semakin diperparah lagi dengan 

munculnya gelombang gerakan reformasi yang menghendaki 

di bentuknya sistern pemerintahan yang demokratis. Oleh karenanya, 

tirntutan agar diperbaharuinya ketentuan UU No. 5 Tahun 1974 tidak 

dapat dielakan lagi. Permasalahannya, tidak saja terhenti pada 



perubahan ketentuan undang-undang, namun berdampak juga pada 

perubahan konfigurasi kekuasw, dimana sernula kekuasaan 

pemerintah pusat melalui UU No. 5 Tahun 1974 lebih dominan, maka 

dalam ketentuan UU yang baru ini sebaliknya konfigurasi kekuasaan 

lebih dominan ada di pemerintah daerah. 

Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari munculnya tuntutan 

beberapa daerah untuk memisahkan diri apabila tidak diberikan 

kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. 

Alhasil peme~intah pusat kala itu mengiyakan saja, ketimbang hams 

rilembiarkan beberapa wilayah daerah memisahkan diri. Singkatnya, 

bahwa disetujuinya dua ketentuan undang-undang untuk menggantikan 

UU No. 5 Tahun 1974 boleh jadi sebagai langkah politis daripada 

pemerintah pusat untuk meredarn tuntutan memisahkan diri, ketimbang 

sebagai suatu niat baik daripada pemerintah pusat untuk secara 

sungguh-sungguh memberdayakan pemerintah daerah. 

Dugaan ini smakin nyata tatkala kedua ketentuan undang-undang 

ini diimplernentasikan ternyata senantiasa mendapat hambatan dari 

pmerintahan pusat. Pemerintah pusat senantiasa memberikan 

agumen-argurnen bahwa pemerintah daerah belumlah siap untuk 

lnelaksanakan rurnah tangganya sendiri berdasarkan dua ketentuan 

undang-undang yang diberlakukan ini. Sehingga tidak heran apabila 

dalam realitanya acapkali djtemukan konflik hubungan antara 

pemerintah pusat clan daerah. 



Upaya-upaya untuk inelakukan resentralisasi terus dilakukan oleh 

pemerintahan pusat. Salah satu buktl nyata adanya keinginan untuk 

melakukan resentralisasi ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya 

ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 33 Tahun 2004. 

Paradigma yang dibawa dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 Jo. 

UU No. 33 Tahun 2004 lebih bemuansa pada desentralisasi 

adminstratif Sehingga dengan penekanan pada desentralisasi 

administratif ini mendudukan kehlasaan pemerintah pusat untuk 

melakukan kontrol atau pengawasan lebih leluasa kepada 

pemerintahan yang ada di bawahnya. 

Menurut M G N  Ari Dwipayana dikatakan bahwa dibentulcnya 

U U  No. 32 Tahin 2004 So. UU No. 33 Tahun 2004 bukanlah 

merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya, narnun merupakan 

perubahan total atau penggantian dati UU No. 22 Tahun 1999 Jo. UU 

No. 25 Tahun 1 9 9 9 . ~ ~  

Pembentukan dan pe~nberlakukan UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU 

No. 33 Tahun 2004 dapat pula dikatakan sebagai suatu bentuk antitesis 

atas dibentuk dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 Jo. UU No. 

25 Tahun 1999. Pemyataan ini dapat diketahui dengan melihat 

perbandingan makna fundamental yang ada di dalam UU No. 22 

'Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004. Berikut dapat 

digambarkan di bawah 

' ~ e a k u l a f a n  Rakyal, Senin 22 Novambor 2004, hlm 15. 
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Tabel 2. 
Gambaran Perbandingan UU No.22 Tahun 1999 

Dengan UU No32 Tahun 2004 
Pemaknaan I UU No. 22 Tahun 1999 

Desentralisasi 1 Desentralisasi adalah penyerahan 
wewenang pemerint&an- oleh 
pemerintah kepada daerah otonom 
dalam ketmgka NKRI 

Pemerintahan 
Daerah 

Otonomi 
Daerah 

Daerah 

1 

Otonomi Daerah add&? 
kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat 
sesuai dengan peraturan perundang- 

Undang-Undang B m  
Desentralisasi sebagai 
pen yerahan wewenang 
pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada Daetah Otonom untuk 
mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem 
NKRI. 
Daerah otonom dirumuskan 
hak, wewenang dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus umsan 
pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang- 

undangan. I undangan 
Pemerintahan daerah adalah I Pemerintahan daerah adalah 

- 
Kepala daerah beserta perangkat 
daerah otonom yang lain sebagai 
badan eksekutif daerah 

pen yeleggaraan pemerintahan 
daerah otonom oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas 
desentralisasi 

Gubernur, Bupati atau Walikota 
dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara 

penyelenggaraan urusan 
pemerintah oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalarn sistem dan 
prinsip NKRI sebagaimatia 
dimaksud dalam UUD RI 

1 pemerintah daerah. ( DPRD I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan 

Dengan mencermati pada makna fundamental di atas, sangat jelas 

selanjutnya disebut DPRD adalah 
Badan Legislatif Daerah 

bahwa ada bayang-bayang resentralisasi. Terpilihnya kepala daerah 

Daerah, selanjutnya disebut 
BPRD adalah lembaga 
penvakilan rakyat daerah 
sebagai unsut penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

melalui pilkada langsung ternyata tidak serta merta menumbuhkan 

demokratisasi di daerah. Kepala daerah terpilih masih tetap dalam ha1 

wewenang dikendalikan oleh pemerintah pusat, semisal dalam ha1 



supervisi APBD, dimana pusat dapat mengontrol. Selanjutnya, juga 

dalam pengambilan kebijakan publik yang lain di daerah yang 

lnestinya diputuskan dengan persetujuan DPRD (sebagai pembuat chek 

and balances) juga akan sulit dilaksanakan. Mengingat kewenangan 

DPRD bisa dikatakan sudah "dikebiri" dengan hadirnya PP No. 25 

Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPKD. Karena 

peraturan pernerintah ini membuat DPRD tidak lagi memiliki 

kebebasannya sebab selalu hams berkonsultasi dengan pusat.38 

Kalau dilihat dari kacamata politik hukurn, terlihat bahwa 

konfigurasi politik kekuasaan yang berkembang tatkala pernbentukan 

UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 33 Tahun 2004 dirurnuskan 

rnernposisikan bahwa kedudukan pemerintah pusat lebih dominan 

daripada kedudukan pemerintah daerah. 

Kedudukan ini semakin, kuat lagi dikala pemerintah pusat 

mencoba mengemukakan argumentasi bahwa negara Indonesia adalah 

negara kesatuan. Oleh karena, negara Indonesia negara kesatuan sudah 

semestinya bahwa yang berpe~an dominan dalam konteks 

penyelenggaraan pemerintahan sudah semestinya pemerintah pusat. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari perspektif politik hukum 

bahwa masalah pengaturan pemerhltahan daerah tidak akan pemah 

mengaiami penyelesaian yang tuntas mengingat adanya dua 

" Pendapat ini hasil elaborasi dari pendapat AAON Ari Dwipayana, Ibid 
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kepentingan yang berbeda, dalam ha1 ini kepentingan antara 

pemerintah pusnt dan daerah. 

2. Aspek Normatif Hukum Pemerintahan Daerah dalam ULT No. 32 

Tahun 2004 Jo. UU No. 33 Tahun 2004. 

Alasan normatif dibentuk dan diberlakukannya ketentuan UU No. 

32 Tahun 2004 Jo. UU No. 33 Tahun 2004 adalah untuk lebih 

mengefektifkan lagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga 

cita-cita mensejahterakan masy arakat di daerah dapat diwujudkan. 

Fernahaman ini diperoleh dari uraian penjelasan ketentuan UU 

No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan: 

"Seiring dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah h a m  
selalu berorentasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dengan selalu memperhatkan kepentingan dan aspirasi yang 
turnbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi 
daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah 
dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama 
antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan 
mencegah ketirnpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah 
pentingnya bahwa otonomi daaah juga harus mampu menjamin 
hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pernerintah, artinya 
harus mampu memelihara dan m j a g a  keutuhan wilayah Negara 
dan tetap teraknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 
rangka mewujudkan tujuan negara." 

Masih secara normatif UU No. 32 Tahun 2004 terdiri dari 16 bab 

dan 240 pasal, sedangkan UU No. 33 Tahun 2004 terdiri dari 14 bab 

dan 110 pasal. Secara substantif ketentuan U U  No. 32 Tahun 2004 

terdiri dari; ketentuan umum, pembentukan daerah dan kawasan 

khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan 



pemerintahan, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, 

kerjasama dm. penyelesaian perselisihan,' kawasan perkotaan, desa, 

pembinaan dan pengawasan, pertimbangan dalam kebijakan otonomi 

daemh, ketentilan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, 

sedangkan dalam ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 terdiri dari; 

ketentuan umurn, prinsip kebijakan perimbangan keuangan, dasar 

pendanaan pemerintahan daerah, surnber penerimaan daerah, 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan, 

pinjaman daerah, pengelolaan keuangan dalarn rangka desentralisasi, 

dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, sistem informasi 

keuangan daerah, ketentuan peralihm dan ketentuan penutup. 

Hal-ha1 substantif yang perlu dikemukakan dalam UU No. 32 

Tahun 2004, yakni: 

1. Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus 

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 

meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan 

politrk di tingkat lokal. Untuk itu maka peinbentukan daemh harus 

mempertimbangkan berbagai fdktor seperti kemampuan ekonomi, 

potensi daerah, luas wilayah, kependidukan, clan pertimbangan 

dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan 

serta pertirnbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu 



dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya 

daerah dan diberikannya otonomi daerah. 

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom 

untuk menyelenggarakan fimgsi-fimsi pemerintahan tertentu yang 

bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, 

misalnya da'lam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, 

pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi 

seperti pengembangan tenaga nukril, peluncuran peluru kendali, 

pengembangan prasarana telekomunikasi, transportasi, pelabuhan 

dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah 

eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian clan 

pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga 

penasyarakatan spesifik. Pemerintahan wajib mengikutsertakan 

pernerintahan daerah dalam pembmtukan kawasan khusus tersebut. 

Pem bagian Urusan Pemerintahal 

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan 

pernerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. 

Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada 

peinikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan 

yang sepenuhnyaltetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan 

pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelacgsungan 

hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintah 

dimaksud meliputi: politik luar negeri dalam arti mengangkat 



pejabat diplomatik dan meqiuk warga negara untuk duduk dalam 

jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, 

nielakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan 

perdagangan luar negeri dan sebagainya; pertahanan misalnya 

mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan 

damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah 

negara dalarn keadaan bahaya, Inembangun dan mengembangkan 

sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan 

untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan 

sebagainya; keamanan misalnya mendirikan dan membentuk 

kepolisian negara, menetapkan kebijakan kamanan nasional, 

menindak sctiap orang yang melanggar hukum negara, n~enindak 

kelompok atau organisasi yang kegiatannya menganggu keamanan 

negara dan sebagainya; moneter misalnya mencetak uang dan 

menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, 

mengendalikan peredaran uang dan sebagainya; Yustisi misalnya 

mendjrikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, 

mendirikan lembaga permasyxakatan menetapkan kebijakan 

kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, 

membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang, perturan pemerintah, dan peraturan lain yang 

berskala nasional, dan lain sebagainya; dan agama, misalnya 

menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, 



memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, 

menetapkan kebijakan d a l m  penyelenggaraan kehidupan 

keagamaan dan sebagainya; d m  bagian tertentu urusan pemerintah 

lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. 

Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat 

concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya 

dalam b a ~ a n  atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama 

antara pemerinah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap 

urusaii yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang 

menjadi Icewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang 

diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang 

diserahkan kepada KabupatedKota. 

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent 

secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah 

Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi; 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi dengan 

mernpertirnbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan 

pemerintahan antar tingkat pemerintahan. 

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib 

dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu 

urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup 

minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan 



pemerintahan yang bersifit pilihan terkait erat dengan potensi 

unggulan dan kekhasan daerah. 

3. Pemerintahan Daerah 

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi 

penlerintahan daerah yang dilakukan oleh lernbaga pemerintahan 

daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaktlan Rakyat 

Daerah (DPRD). 

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih 

secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala 

Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang 

DPRD menurut UU No. 22 'Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memililu tugas 

dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Walul Kepala 

Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-Undang 

ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam 

lnelaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, 

dan perangkat daerah. 

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan 

hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. 

Kedudukan yang setara b m a k n a  bahwa diantara lembaga 

pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan 



4. Penyeinpumaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umurn; 

5. Penyempurnaan prinsip pengaloitasian Dana Alokasi Khusus; 

6. Penalnbahan pengaturan Hibah dan Dana Darurat; 

7. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme Pinjarnan Daerah, 

termasuk Obligasi Daerah; 

8. Pengaturan pengelolaan dan pertar~ggungjawaban keuangan; 

9. Peengasan pengahlrall Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

10. Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam undang-undang ini 

dipertegas dengan pemberian sanksi. 

Dari paparan ini, terlihat bahwa secara substantif UU No. 32 Tahun 

2004 Jo. U U  No. 33 Tahun 2004 men~pakan upaya perbaikai! daripada 

kelemahan-kelemahan yang ada pada undang-undang sebelurnnya. 

Meskipun demikian, ha1 ini belum teruji kebenarannya mengingat 

implementasi dari kedua undang-undang ini baru saja dilakukan. 



BAB IV 
ASPEK HUMUM DI BIDANG KEHUTANAN 

PADA PEMERINTAHAN PUSAT 

A. Aspek Kehutanan dalam Undang-Undang 

Hutan yang mendominasi daratan Indonesia dalam pemanfaatannya perlu 

diatur untuk melihat sejauhmana pengaturan dan penguasaan Negara serta 

bagaimana hubungan Negara dengan masyarakatnya. Untuk menjelaskan peran 

negara sebagai pihak yang mernpunyai hak untuk mengatur dan menguasai atas 

kekayaan alarn yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

maka dapat dicermati dengan melihat ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

Selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "Bwni dan 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Berdasarkan bunyi 

ketentuan ini, maka jelaslah bahwa tujuan rnenguasai dari negara sesungguhnya 

untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat. ' 
Untuk menjabarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang diamanatkan UUD 

1945 tentang hak menguasai, pemerintah2 mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1960 

Jentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria (UUPA). Mengenai hak 

penguasaan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA tentang kewenangan 

negara ~u~tuk:" 

I Sofyan P. Warsilo. Tangan Negaru Menggenggm Hurun, Penerbit ARUPA, 
Yogyakarta, 2002, hlrn. 13. 

Pernerintah dalarn konleks ini adalah antara Presiden dan Dewm Penvakilan Rakyat 
sebagai lernbaga yang rnernpunyai kewenangan uurrluk rnernbentuk produk hukum berupa undang- 
undang. 

Ibid 



1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan htikum, air dan ruang 
angkasa; 

3. Menentukan dan mengatur hubuilgan-hubungan hukurn antara orang- 
orang dim perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa. 

Perkataan "menguasai Negara" terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

yang menyatakan bahwa "Bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat". Menurut Konferensi Montevidio, 1993, "Negara sebagai 

subjek hukum internasional hams merniliki kualifikasi-kualifikasi berikut: a 

penduduk yang tetap; b wilayah tertentu; c pemerintah; dan d kemarnpuan 

mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya. Keempat unsur ini 

merupakan rmsur konstitutif dari negara menurut pengertian hukurn internasiona~.~ 

Dari konferensi ini, maka kualifikasi pemetintah dipahami sebagai badan yang 

mengdur iuusan sehari-hari, yang menjalankan kepentingan-kepentingan 

bersama. Peinerintah melaksanakan tuj uan-tuj uan negara, menjalankan fungsi- 

fungsi kesejahteraan ber~ama.~ Berdasarkan pemahaman inj, maka "Negara" 

adalah identik dengan "Pemerintah" atau dengan perkataan lain bahwa 

pemerintahlah yang mendapat kuasa dari Negara. Persoalan "kuasa" ini perlu 

dicermati secara kritis karena potensial bertendensi bias penafsiran. Munculnya 

bias tersebut telah menjadkan seolah Pemerintah secara mutlak sebagai 

pengemban "hak menguaui" yang cenderung bergeser menjadi "pemilik". 

- 
F .  Isjwara, I'cngantar llmu Politik, Bandung: Putra Abardin, 1999, hlm. 95. 
lhid. 



Demikian pula dengan perkataan "dihjukan bagi kemakmuran rakyat", 

sebaga; konsekuensi dmi pmahaman bahwa Negara adalah identdc dengan 

pemerintah, maka arah dan orientasi pemanfaatan surnber daya dam itu 

ditentukan juga oleh Pemerintah. Artinya, Pemerintahlah yang paling berhak 

menentukan kebijakan, pengaturan, kriteria, parameter, tafsiran terhadap makna 

"Hak Menguasai Negara" dan "Kemakmuran rakyat" itu. 

, Berdasarkan uraian di atas menjadi jelas, sesungguhnya kekuasaan negara 

terhadap surnber daya alam (SDA) pada dasarnya harus selaras dengan keinginan 

rakyat. Oleh karena itu, kewenangan 'yang dimiliki oleh negara harus sebesar- 

besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Penyalahgunaan wewenang 

dan disorientasi terhadap amanat yang diberikan rakyat pada negara yang di dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah, dapat dikatagorikan sebagai 

pelanggaran hukum yang berkualifikasi berat, karena telah berkhianat terhadap 

amanat dan keperczyaan rakyat yang tertuang d a l m  konstitusi. 

Dalam implementasinya ketentuan ini mengalami penyimpangan, terutama 

di saat rezim Orde Baru berkuasa. Hak penguasaan Negara tidak la@ diperankan 

seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal2 ayat (2) LIUPA. Hak penguasaan 

Negara direduksi menjadi hanya kekuasaan dari Pemerintah yang berkuasa saat 

itu (Pemerintah Pusat). 

Dalam Pemerintahan Orde Baru, memaknakan Negara identk dengan 

Pemerintah cenderung telah menyebabkan banyak kebijakan publik tentang SDA 

yang bias, demi kepentingan kelompok berkuasa di Pusat atau segelintir 

pengusaha. Kuatnya pengaruh Pemerintah, lernahnya lembaga pengawasan dan 



kurangnya partisipasi masyarakat membuat proses pembentukan kebijakan selalu 

didominasi secara politik oleh Pemerintah Pusat, sehingga pada akhirnya 

pemerintahan lemah kontrol, menjadikan mereka yang berkuasa di pemerintahan 

berpeluang memanfaatkannya derni kepentingan oknum penguasa dan oknum 

pengusaha, bukan kepentingan rakyat. Relatif banyak undang-undang berkaitan 

dengan sumber daya alam menempatkan pemerintah pada posisi sentral yang 

memiliki kewenangan penuh dalam perencanaan, pengalokasian, pengawasan, 

bahkan tindakan langsung dalam ha1 pemanfmtan dan pelestarian sumber daya 

alam. Peran yang sedemikian besarnya itu bahkan terakumulasi pada Pemerintah 

?usat. Oleh karenanya beberapa parameter di bawah ini dapat dijadikan petunjuk 

untuk mengklasifikasi bias penafsiran terhadap pemerintah sebagai 'pemegang 

kuasa' tadi, yaitu : 

a. Kewenangan merupakan kuasa dari rakyat dan harus 

dipertanggungjawabkannya kepada rakyat; 

b. Kewenangan dibatasi ole11 UUD, ketentuan HAM, dan keterbatasan 

sumber daya alam; 

c. Kewenangan sebagai wasit harus dilaksanakan secara adil demi menjamin 

tegaknya the rule of law; 

d. Kewenangan mengatur hams diikuti oleh kontrol yang efektif. 

Mengacu pada keempat parameter tersebut, maka bias penafsiran yang 

cenderung menempatkan pemerintah sebagai pemegang monopoli penafsiran, 

telah mendapat tentangan dalam konteks pmaknaannya. Adanya resistensi 

pemerintah Orde Baru untuk memberi kesernpatan bagi peran serta masyarakat 



luas turut berpartisipasi, merupakan bukti adanya upaya pemutarbalikan pola pikir 

yang resional secara sistematis. Bahwa Pemerintah Orde Baru telah menafsirkan 

bahwasannya pemerintahlah (baca: eksekutif) merupakan pemegang kuasa inutlak 

satu-satunya dalam pengelolaan sumber daya alarn, lingkungan penataan ruang. 

Hal ini dapat terlihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan, dimana proses 

terciptanya kebijakan selaras dengan proses rnarjinalisasi terhadap masyarakat. 

Pembungkaman atau meminimalisasi kontribusi DPR sebagai representasi rakyat 

pada akhirnya telah melahirkan kebijakan yang dapat ditafsirkan lebih mengabdi 

pada kepentingan pemerintah semata, daripada menyuarakan aspirasi rakyat. 

lnilah potret buratn dari salah tafsir yang disengaja maupun tidllk sengaja terhadap 

prinsip 'hak n~enguasai Negara'. 

Doininannya kekuasaan waktu itu berdampak juga pada sektor lainnya yang 

mempunyai hubungan erat dengan agraria. Salah satunya terjadi pada sektor 

kehutanan. Sebagaimana diketahui bahwa pada rnasa Era Orde Baru pengaturan 

kehutanan didasarkan pada W No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 

Kehutman, di mana berdasarkan pada ketenluan ini Negara diberikan mandat 

untuk merencanakan dan mengatur seluruh kepemilikan/penguasaan hutan serta 

menggunakan pengaturan sesuai wewenangnya. Undang-undang tersebut 

~nenyatakan bahwa hutan harus dilindungi dan digunakan untuk kesejahteraan 

rakyat Indonesia. Pemerintah juga diberi wewenang untuk rnenentukan 

keseimbangan antara tujuan tersebut dengan berbagai tujuan lainnya, termasuk 

pencegahan banjir, pernungutan hasil hutan untuk pembangunan nasional, 

perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat yang hidup di dalam dan 



sekitar hutan, konservasi, migrasi, pertanian, dan perkebunan. Kewenangan 

terpusst pada Menteri yang dapat menetapkan lahan sebagai hutan, menentukan 

tujuan dan pemanfaatan semua jenis hut&?, mengatur pengelolaan hutan, 

mengeluarkan keputusan dan peraturan tentang hubungan yuridis antara penduduk 

atau perusahaan dengan hutan, dan mengatur surat-surat hukum atas penguasaan 

hutan. UU tersebut juga memberikan pengakuan minimum terhadap hak-hak 

adat6 

Pada saat yang bersarnaan dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1967, 

ada tiga undang-undang penting lain yang diumumkan; UU tentang Pertambangan 

(UU No. 11 Tahun 1967), UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967), 

dan UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6 Tahun 1968). Pada 

tahun 1970 dua Peraturan Pemerintah (PP) dikeluarkan yaitu PP No. 21 Tahun 

1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pernungutan Hasil Hutan serta PP 

No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Secara bersama-sama UU dan PP 

tersebut menciptakan kerangka bagi eksploitasi ekonomi sumber daya alam 

Indonesia secara sistematik oleh perusahaan-pemsahaan besar. Pada sektor 

kehutanan eksploitasi dimungkmkan melalui proses klarifikasi dan demarkasi 

areal hutar~ dan kemudian melarang akses atail pemanfaatan sumber daya tersebut 

oleh magrarakat lokal. Proses ini dimulai dengan UUPK 1967 dan telah diatur 

oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1982 tentang 

Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) serta UU No. 24 Tahun 1992 tentang Tata 

- - - - 

"ache1 Wrangham,"Diskursus Kebijakan yang Berubah dan Masyarakat Adat 1960- 
1999," dalam Ida Aju Pradnja Resosudarmo dan Carol J Pierce Colfer, Kenlana Hams 
MeIangkah? Maryar~kat, Hutan dun Perumusan Kebgakan di Indonesia, Yayasan Obor 
Indonesia, Jakarla ,2003, hlm.27. 



Ruang. Isi kedua peraturan tersebut tidak begitu anti masyarakat dan tidak begitu 

antipartisipasi; sebagairnana pelaksanaannya, yaitu adanya dominasi pemegang 

konsensi hutan, gagasan kuat akan pengusahaan hutan daripada pengelolaan dan 

ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Pmaturan-peraturan tersebut dan iklim 

pelaksanaannya menciptakan perluasan kendali Negara secara bertahap walaupun 

tidak tuntas, atas kira-kira 70% lahan Indonesia, melalui Departemen Kehutanan 

di Pusat dan ~ rov ins i .~  

Dengan adanya dua realitas yang ada di atas, bahwa kebijakan dan undang- 

undang yang dibuat dalam kerangka pengelolaan hutan benar-benar sudah sangat 

kental dengan nuansa sentralistik dan eksploitasi ekonomi yang luar biasa. 

Dengan adanya kebijakan pengelolaan hutan yang deinikian ini, maka telah 

lnenimbulkan beberapa dampak negatif, yakni:8 

1. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan antara Daerah dan Pusat 

yang diperoIeh antara lain dari pajak-pajak pengusahaan SDA yang ada di 

wilayah Pemda yang bersangkutan sepenuhnya diaturlditentukan pusat. 

Mungkin tidak pernah ada negosiasi antara Pemerintah Pusat dengan 

Pernda Propinsi. .Winya, Pemda (termasuk DPRD) Propinsi setempat 

hanya menerima saja ketentuan dari pusat. Sejalan dengan itu, pemda 

setingkat di bawah Pemda Tingkat Kabupaten-pun hanya menerima begitu 

saja pembagian pendapatan asIi daerah dari SDA yang ditentukan oleh 

' Ihid 
Sofyan P. Warsilo,"Perspektrf Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Terulama 

Sumber Dava Hutan) dalam Rangka Otonomi Daerah," Makalah disampaikan dalam Seminar 
Nasional Pengelol~n Sumbm Daya Alan1 &lam Rangka Otonomi Damah, Dies UGM ke 50, 
21 September 1999, Yogyakarta hlm. 5, 7. 



Pemda tingkat Ptopinsi. Apalagi Pemda tingkat kecamatan dan seterusnya 

ke bawahannya. 

2. Sistem pengelolaan SDA. Hampir seluruh ketentuan pengelolaan SDA 

ditetapkan oleh pusat secara seragam. Padahal, kondisi setiap wilayah 

SDA tidak seragam. Pengaturan oleh pusat sebenarnya sah-sah saja 

sepanjang dapat diterima di daerah. Nmun karena pengaturan oleh pusat 

biasanya sangat rinci, maka dampaknya secara teknis di lapangan pun 

menjadi banyak yang menyimpang dan' prinsip-prinsip teknis sehubungan 

dengan ketidaksesuaian dengawkeadaan lapangan. 

3. Koordinasi. Kelembagaan Daerah winas) diirnbangi oleh adanya. 

Kemudian, hampir setiap unit pengelolaan akan lebih tunduk ke arah 

vertikal langsung. Akibatnya, ketergantlmgan koordinasi ke ara11 vertikal 

lebih kuat yang akhirnya mengakibatlcm koordinasi horisontal di tingkat 

lapangan menjadi berantakan. Lembaga Kanwil yang semestinya 

~nerupakan lembaga yang inengkoordinasikan leinbaga-leinbaga dalam 

sektornya di Daerah, menjadi ikut menangani unit-unit usaha secara 

langsung (mewakili departemen?). Keadaan ini diperkirakan oleh karena 

dalan perkembangannya, Kanwil menjadi membesar di mana di dalamnya 

juga terdapat pembagian kerja yang lengkap. Di sektor kehutanan 

rnisalnya, dapat dijiunpai adanya bidang RRL (Reboisasi dan Rehabilitasi 

Lahan) milik Kanwil yang didaerah yang sama terdapat BRLKT (milik 

Dijeri RLPS), dm Kantor Dinas Kehutanan juga memiliki bagian RRL. 

Demikian juga, apabila di Kanwil dijumpai adanya PTGH (tata p a  



hutan) di daerah juga dijurnpai adanya unit kngsi yang sama (dimasa orde 

baru) Binhut yang adalah mil& Ditjen lntag (Sekarang Dirjen Planologi 

Kehutanan). Demikianlah, apabila ada kunjungan pengawasan ke suatu 

HPH dibentuk tim dengan anggota lengkap dari unsur pusat (departemen), 

unsur Kanwil, unsur UPT, dan unsur Dinas, meskipun komponen yang 

dicek adalah sama. Bisa dirnaklurni apabila perusahaan-perusahaan 

pemegang HPH mengeluhkan tentang banyaknya tamu yang harus mereka 

terima. Padahal, semakin ban yak tarnu akan semakin tinggi pula pergaulan 

yang hams mereka keluarkan. 

4. Partisipasi Daerah sangat rendah. Petunjuk yang jelas adalah, terjadinya 

laju kerusakan SDA terutama SDH di lapangan yang tak terkendali. Hutan 

seolah milik Dephut/Kanwil/DinaskIPH; padahal sebenarnya mereka yang 

terpengaruh oleh keberadaan hutan yang bersangkutan juga adalah ikut 

memilikinya. Hipotesis ini dapat dibukbkan dengan tak acuhnya 

masyarakat sekitar apabila terjadi pelanggaran tak terstnrktur (illegal 

cutting) meskipun pelakunya adalah bukan dan anggota komunitas 

mereka. Rakyat setenlpat selalu acuh meskipun setiap hari mereka melihat 

adanya aliran kayu yang seharinya mencapai ratusan bahkan ribuan m3 

kayu menggunakan jalan darat yang melalui karnpung mereka. Pejabat 

kemianan dan mungkm Pejabat di daerah mereka pun nampaknya tidak 

begitu concern dengan penebangan illegal, karena yang mereka tahu hutan 

yang dicuri kayunya adalah milik Dephut/Kanwil/Dinas atau Pemilik 

HPH. Laporan kecurian kayu oleh peilgusaha, ditanggapi dengan basa 



basi. Barang bukti (truck, chainsaw dsb) dapat ditahan Polisi setempat, 

namun esok harinya sudah lepas. 

Dikala refomasi bergulir, maka sejak saat itupula tuntutan untuk melakukan 

pengelolaan SDA yang bertumpukan atas otononli menjadi satu agenda tersendiri. 

Pada akhirnya tuntutan pengelolaan hutan h i ,  nampaknya direspon oleh 

pemerintah pusat melalui pembentukan UU No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan. Keberadaan UU No. 41 Tahun 1999 hi apabila dilihat secara yuridis 

ternyata mernpertimbangkan pula keberadaan IIU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya dapat diasumsikan bahwa pengaturan 

kehutanan yang ada pada ketentuan UU No. 41 Tahm 1999 akan memperhatikan 

pula keteiltuan UU No. 22 Tahun 1999. Hal ini tidak terkecuali dalam konteks 

penyerahan kewcnangan dalam bidang kehutanan, di mana kewenangan tersebut 

akan dititikberatkan pada pemerintah daerah. Ui~tuk dapat mengetahui secara pasti 

terhadap penyerahan kewenangan dalam bidang kehutanan yang dititikberatkan 

pada pemerintah daerah, berikut ini akan diuraikan perihal aspek-aspek substantif 

yang ada pada ketentuan UU No. 41 Tahun 1999, termasuk peraturan organ& 

lainnyz yang ada dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 

1. Desentralisasi Pada Aspek Pengelolaan Kehutanan 

Sebagai hak kepernilikan publik, Pemerintah melakukan pengelolaan 

terhadap hutan, terpecah menjadi dua bagian yaitu pengelolaan pada tingkat 

Pemeriiltah Pusat dan pengelolaan pada tingkat Pemerintah Daerah. 

Konsensus nasional tentang desentralisasi di Indonesia yang berdampak pada 

bidang kehutanan, di mana pembagian kewenangan terhadap pengelolaan 



kehutanan dzlam mengalokasikan dan memproyeksikan kebijakan-kebijakan 

yang berkaitan dengan bidang kehutmxm adalah langkah penting bagi 

kehidupan hutan di Indonesia. 

Pasal 21 U U  No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan, 

bahwa: 

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan 
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan 
kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan 
hutan dan konservasi alarn. 

Untuk maksud pengelolaan hutan ini di dalam ketentuan Pasal 17 ayat 

(I), (2) dan (3) UU No. 41 Tahun 1999 dinyatakan: 

(1 ). Pcmbentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat: 
a. Propinsi; 
b. KabupatenIKota; dm 
c. Unit Pengelolaan. 

(2).Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, 
h g s i  hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, 
keiembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan 
batas administrasi pemerintahan. 

(3). Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melarnpaui batas administrasi 
pemerintahan karena kondisi d m  karakteristik serta tipe hutan, 
penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri. 

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa dalarn 

pengelolaan hutan akan dilaksanakan baik di propinsi, kabupatenkota dan imit 

pengelolaan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan sendiri didasarkan pada 

pertimbangan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah 

aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat 

termasuk masyarakat hukilm adat dan batas administrasi pe~nerintahan. 



Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan hutan yang telah dibagi dalam 

tiga wilayah ini dapat meliputi: 

a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. 

b. Pe~nanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. 

c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan. 

d. Perlindungan hutan dan konservasi alarn. 

Di dalam penjelasan Pasal 21 UU No. 41 Tahun 1999, maka 

pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau 

pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial 

dm lin,gkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan 

kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan 

secara khusus, maka pelaksanaan pengelolm hutan di wilayah tertentu dapat 

dilimpahkan kepada RUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik 

berbenttlk perusahaan umum (Perurn), perusahaan jawatan (Pe rjan), maupun 

perusahaan perseroan (Persero) yang pembinaannya di bawah menteri. 

Kemudian Pasal 2 UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, 

keadilan, kebersamaan, keterbukaan darl keterpaduan. Membaca pasal ini 

tentu saja para stakeholders dapat berbunga-bunga, karena keberadaan mereka 

ternyata dapat diakomodasi oleh UU No. 41 Tahun 1999. Apalagi dalam 

Pasal 3 butir d juga dinyatakan lagi bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan 

kehutanan adalah "ineningkatkan kemalnpuan untuk mengembangkan 

kepastian. dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan 



berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan 

ekonomi serta ketahanan terhadap alubat perubahan eksternal." Namun, 

apabila penelusuran UU No. 4.1 Tahun 1999 dilanjutkan, janji UU No. 41 

Tahun 1999 tersebut di muka kemudian rlibantah sendiri oleh Pasal4 ayat (2), 

UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penguasaan oleh Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah 

untuk (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, 

kawasan hutan, dan hasil hutan; (b) menetapkan status wilayah tertentu 

sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan dan 

(c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang 

dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukurn mengenai 

kehutanan. 

Ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU 

No. 41 Tahua 1999, adalah Pertama, utltuk menetapkan dan mengatur 

perencanaan, peruntukan, penyediaan d m  penggunaan hutan sesuai dengan 

fungsinya dalam mernberikan manfaat kepada rakyat da11 Negara. Kedua, 

menentukan dan mengatur hubungan-hubingan hukum antara orang atau 

badan hukum dengan hutan, dan mengatur perbuatan-perbuatan hikutn 

mengenai hutan. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini Pemerintah dapat 

memgatur pemberian hak-hak atas hutari kepada subjek hukum, apakah 

perorangan atau badan h ~ k w n . ~  

- 

9 Budi Riyanto, "Potensi Surnber Daya Hutan Indonesia Kebijakan Pemerintah dalam 
Pengelolaan Sumber Daya Hutan." Kedautaran Rakyat, Smin 28 Maret 2005. 



Apabila penger'ian Pemerintah yang dimaksud pada Pasal 4 UU No. 

4 1 Tahun 1999 seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 1999, 

adalah pemerintah pusat, maka dapat diduga bahwa warna sentralistik seperti 

yang terjadi pada masa orde baru dengan segala akibatnya akan tetap 

berlangsung. Isi Pasal 4 dimaksud mui~gkin didasarkan suatu asumsi bahwa 

Pemerintah mampu mewakili publik dan tidak mungkm berbuat salah (can do 

not wrong). Kecenderung ke arah yang sentralistik ini sebenarnya sangatlah 

mengkhawatirkan. Betapa pun demikian, bahwa pengalaman membuktikan 

tatkala pengelolaan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dampaknya 

sangat dirasakan. Munculnya problematika atas pengelolaan sumber daya 

hutan alam merupakan contoh yang nyata. Beberapa problematika dari 

pengelolaan sumber daya hutan dam akibat sistem pengelolaan yang 

sentralisiik, yakni deforestasi penebangan liar dan penunman keragaman 

hayati . 

Dalam pada itu, pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemerintah secara 

nyata harus melibatkan peran serta dari berbagai kornponen bangsa yang 

terdiri dari pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta. Peranan yang 

dimiliki oleh masingmasing komponen sebagaimana disebutkan dalam 

penjelasm PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Ropinsi Sebagai Daerah Otonom, bahwa rincian kewenangan 

Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom juga dirumuskan 

atas dasar prinsip mekanisme pasar dan otonomi daerah. Prinsip otonomi 

daerah yang terjabarkan dalarn pemberian peran dalam pengelolaan hutan 



kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Prinsip pasar dalam pengelolaan 

kehutanan te jabarkan dalam pernberian peran dan tempat kepada pengusaha 

untuk mengelola hutan dalam segala bentuknya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dalam bidang kehutanan. Dengan demikian, ha1 ini 

dikaitkan dengan Good Governance yang nierniliki tiga domain, yakni Stale, 

Privale Sector, dan Society yang apabila terjadi interaksi yang harmonis dan 

saling mendukung ketiga domain ini, maka Good Governance akan dapat 

beroperasi sebagai mana mestinya. 

Meskipun ada kecenderungan ketidakpercayaan sebagaian kalangan 

terhadapkewenangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam ha1 

pengelolaan kehutanan di Indonesia, yang dianggap dapat memunculkan 

persoalan baru dalam pengelolaan hutan karena ketidak siapan daerah dalam 

menerima otonomi daerah dan tidak demokratisnya masyarakat daerah. 

Persoalan ini pada akhirnya menuntut pada pemahaman dari pemerintah pusat 

uncuk membuat daerah menjadi siap menjalankan otonomi daerah. Salah satu 

media pembentukan kesiapan daerah ini adalah dengan dibenkannya hak 

kepada daerah dan masyarakat untuk mengelola kehutanan. 

Pengurusan hutan yang berkelanj~~tan dan bemawasan mendunia, 

harus menarnpung dinarnika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan 

budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum 

nasional. Aspek ini memberikan nilai tekan kepada partisipasi masyarakat 

dalam ikut terlibat &lam pengelolaan hutan. Daya dukung mnsyarakat 

melalui pengakuan dan pemberian hak untuk mengelola I~utan adalah dasar 



terpenting bagi keberlanjutan hutan di Indonesia. Apabila masyarakat tidak 

dapat mengelola hutan yang ada, tentunya hutan tersebut hanya dijadikan 

sebagai tempat untuk mencari penghidupan semata tanpa menoleh pada fungsi 

hutan. Sebagaimana terjadinya penebaugan-penebangan liar yang tidak 

bertanggungjawab adalah salah satu akibat dari kurangnya pengakuan Negara 

terhadap hak-hak pengelolaan bagj masyarakat. 

Selma dekade terakhir, masyarakat kehutanan Indonesia menyaksikan 

sernakin berkembangnya oposisi terhadap sistem pengelolaan hutan yang 

terpusat pada Negara. Keyakinan bahwa Negara adalah satu-satunya pelaku 

pembangunan dan penjaga sumber daya yang sah. Kelahiran desentralisasi 

telah merubah paradigma ini. Pemerintall hams memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk mengernbangkan dan mengalokasikan 

kemampuannya secara mandiri sehingga ~~paya-upaya yang mengarah pada 

pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui konsep desentralisasi. 

Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999 bzhwa hutan berdasarkan statusnya 

terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang 

berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan hak adalah hutan 

yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan Negara dapat 

berupa hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat 11ukurn adat. 

Pemerintah menetapkan status hutan Negara, hak dan hutan adat ditetapkan 

sep:mjang menurut kenyataannya masyarakat hukurn adat yang bersangkutan 

masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya 

masyarakat hukurn adat yang bersangkutan tidak ada lagj, maka hak 



pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. Sebagaiamana 

disebutkan pula dalam Pasal 34 UU No. 41 Tahun 1999 bahwa pengelolaan 

kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dapat diberikan kepada 

masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga 

sosial dan keagamaan. 

Pengelolaan hutan adat sebagai bentuk pengakuan Negara merupakan 

pengakuan Negara atas keberadaan politik lokal yang berada di masyarakat 

daerah. Oleh karenanya pemerintah harus mampu mendorong kesinambungan 

kehidupan dari masyarakat adat, sehingga nilai-nalai lokal yang lestari masih 

tetsp bertahan hidup. Dengan tidak menegasikan peran masyarakat adat 

berarti pemerintah hams inainpu mempertahankan keberadaan pengaturan 

tentang penglolaan hutan adat, sehingga dalam kenyataannnya nanti masih 

terlihat kesinarnbungan hidup dari masyarakat adat. Penyelenggaraan 

pemerintahan lokal yang merupakan reformasi dari sistem sebelumnya, 

dibangn berdasarkan tatanan budaya, adat-istiadat, dan nilai-nilai lokal yang 

dapat memberi ruang publik unhk berpartisipasi dan akses dalam politik lokal 

yang bertumpu pada semangat egaliterian dalarn kehidupan masyarakat 

madani. 

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 

ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan 

tetap. Penetapan kawasaan hutan merupakan bagian dari kewenangan 

pemerintah dalam menyelenggarakan bidang kehutanan. Dalam pada itu, 



untuk memberikan maksud dan tujuan desentralisasi bidang kehutanan, adalah 

memfungsikan hutan sebagai bagian terpenting dari kehidupan masyarakat. 

Berkaitan dengan pengelolaan kehutanan di Indonesia, dalam rangka 

desentralisasi yang menghendalu adanya pengakuan terhadap keberadaan hak- 

hak yang dimiliki oleh daerah sebagai suatu bentuk pengakuan terhadap 

, otonomi daerah. Selama berlangsungnya pemerintah orde ban ,  pengakuan 

terhadap hak-hak rakyat telah dinegasikan dengan mendelegasikan kepada 

kekuasaan pemerintah. Tindakan ini tentunya telah menisbikan keberadaan 

politik lokal yang telah lama berakar di masyarakat. 

Pengurusan hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang 

sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat, 

meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan 

hutac, dan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta 

penyuluhan kehutanan, serta pengawasan. Perencanaan kehutanan tersebut 

dapat lneliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagimaan 

kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan 

rencana kehutanan. Inventarisasi hutan, Pemerintah menyelenggarakan 

pengukuhan kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan 

untuk lnemberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pengukuhan 

kawasan hutan dilakukiln melalui proses penunjukan kawasan hutan, penataan 

batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. 

Pengukuhan kawasan hutan harus dilakukan dengan memperhatikan rencana 

tata ruang wi lay ah. Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk inemberikan 



pedomiln dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan 

kehutanan. Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, 

bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan clan 

aspirasi daerah. 

Kesemua ha1 tersebut yang merupakan kewenangan pemerintah pusat 

dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia, harm mengacu pada kepentulgan 

nasional. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, bahwa untuk penguatan 

desentralisasi penyelenggaraan pernerintahan, maka keenangan pemerintah 

porsinya lebih besar pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, 

kriteria, clan prosedur. Sementara itu, kewenangan pelaksanaan hanya terbatas 

pada kewenangan yang bertujuan: 

a. Mempertal~ankan dan memelihara identitas dan integrasi bangsa dan 

Negara; 

b. Menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga 

Negara; 

c. Menjamin efisiensi pelayanan m u m  karena jenis pelayanan umum 

tersebut berskala nasional; 

d. Menjamin keselamatan fisik dan non fis~k secara setara bagi semua warga 

Negara; 

e. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggh, 

mahal, dan beresiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualifikasi 



tinggi tetapi sangat diperlukan oleh bmgsa dan Negara, seperti tenaga 

nuklir, teknologi peluncuran satelit, teknologi penerbangan sejenisnya 

f. , Menjamin supremasi hukum nasional 

g. Menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran 

rakyat. 

Desentralisasi .tidak munglun berhasil dilaksanakan dalam koridor 

kepentingan nasional tanpa kemampuan pusat untuk melakukan regulasi dan 

standarisasi tingkat nasional. Secara komparatif,' ada beberapa fbngsi yang 

hams dijalankan oleh pemerintah pusat, terutama: (a)' menjamin integrasi 

nasional; (b) nlcmbangun infiastruktur eknomi secara nasional; (c) mendorong 

pemerataan kcsejahteraan antar daeralr; dan (d) menjamin standarisasi 

pelayanan nasional. l o  

2. Desentralisasi pada Aspek Kelembagaan Kehutanan 

Kelernbagaan .desentralisasi bidang kehutanan memberikan berbagai 

aspek dan dampak pada terjadinya perubahan paradigma sentralistik yang 

diatur dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan 

yang lama. Pengelolaan administratif yang menjadi bagian dalam pelaksanaan 

kekuasaan kelembagaan mulai terbagi dalam beberapa urusan, termasuk dalam 

urusan kehutanan. Arah desentralisasi dan otonomi daerah yang tertuang 

dalam berbagai perundang-undangan hams cukup kondusif untuk dapat 

mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis, berdaya guna dan berhasil 

guna, transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

lo  Pratikno, Integrasi Bangsa: Quo Vadis Aceh, Maluky Papua, Makalah Seminar 
Nasionr&!, 11 Desember 2000, Yogyahrta. 
































































































































































































































































































































































