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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu 

relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali 

perubahan.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

adalah konstitusi dari suatu negara bangsa (nation state) yang merdeka dan 

berdaulat bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah negara yang bersifat  unitaristis. 

Konstitusi dalam konteks bangunan negara meliputi;(1) Konstitusi yang 

unitaristis bangunan negaranya disebut negara unitaristis atau Negara 

Kesatuan, (2) Konstitusi yang federalis, bangunan negaranya disebut 

negara-negara Serikat dan (3) Konstitusi yang konfederalistis, bangunan 

negaranya disebut negara konfederasi atau serikat negara-negara.1 

Konstitusi yang unitaristis berimplikasi kepada hubungan pusat  dan daerah 

terutama pengelolaan pembangunan,  sehingga pada saat terjadi amandemen 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka akan 

terjadi pula  perubahan dalam konteks pengelolaan pembangunan. 

                                                 
1Perihal Konstitusi dalam konteks bangunan negara lihat uraian Moh.Kusnardi dan Bintan 
R.Saragih, Ilmu Negara, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1988, hal 207. 
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 Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang cukup 

signifikan dalam pengelolaan pembangunan,2 yaitu: 

1) Penguatan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN); 

2) Ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai 

pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional; dan 

3) Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia (MPR RI) berfungsi sebagai landasan perencanaan 

pembangunan Nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek 

ketatanegaraan selama ini. Ketetapan MPR RI tentang GBHN ini menjadi 

landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana 

PembangunanLimaTahun (Repelita)dengan memperhatikan secara sungguh-

sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 

yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR RI menyusun APBN.3 

Mencermati 4 kali amandemen terhadap UUD 19454ternyata keinginan 

para pendiri negara (the founding fathers) tentang bentuk negara tetap 

                                                 
2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 

3 Ibid., 
4Tentang konstruksi Undang-Undang dasar 1945 lihat uraian Kusnardi, Moh., & Bintan R. 
Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, Jakarta : Gramedia, 1988. 
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dipertahankan5 dan hal ini terlihat dari bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 

yang menyatakan Negara Indonesia ialah negara Kesatuan berbentuk 

Republik. Bahkan hasil amandemen ke-4 UUD 1945mengukuhkan bentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final dan khusus mengenai 

NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.6 

 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan 

tidak adanya lagi GBHN sebagai pedoman bagi Presiden untuk menyusun 

rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses 

perencanaan pembangunan nasional. 

Dengan telah berlakunya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 maka telah terjadi perubahan yang cukup mendasar terhadap 

hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan 

daerah urusan pemerintahan, peran Gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat di daerah, hubungan keuangan daerah, dan sebagainya. 

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea 

ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan 

bangsa Indonesia, sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa 

setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah 

                                                 
5 Utang Rosidin, 2015. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: CV Pustaka Setia, Hal. 343. 
6 Lihat pasal 37 Amandemen  ke-4 UUD 1945. 
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Pemerintahan Negara Indonesia, yaitu Pemerintah Nasional yang 

bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.7 

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Kesatuan 

yang berbentuk Republik. Ciriyang melekat dari negara kesatuan adalah 

adanya Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah yang saling berhubungan 

erat dan saling menentukan.8Artinya Pemerintah Pusat tidak akan mampu 

menjalankan tugas dan kewajiban dalam organisasi kekuasaan negara yang 

sangat luas tanpa bantuan pemerintah daerah.9Di sisi lain pemerintah daerah 

tidak akan mendapat kekuasaan (power) dalam bentuk kewenangan 

(authority) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga apabila tidak diberi 

wewenang oleh pusat yang diatur dalam undang-undang.10Konsekuensi 

logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintahan Negara 

Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian 

pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 18 ayat (2) dan 

ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenanguntuk mengatur dan 

                                                 
7 Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). 
8 Utang Rosidin, 2015. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, Hal. 

344. 
9 Utang Rosidin, Loc. Cit. 
10 Utang Rosidin, Loc. Cit. 
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mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas 

Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.11 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di 

samping itu, melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, 

daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan 

serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.12 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan 

hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak 

ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang 

diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat.  Untuk itu, 

Pemerintah Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan 

Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan 

dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian internal dari kebijakan 

nasional13. Senada dengan hal diatas M. Solly Lubis menyampaikan bahwa 

                                                 
11   Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
12  Ibid., 
13 Ibid., 
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prinsip pada negara kesatuan adalah yang memegang tampuk kekuasaan 

tertinggi adalah Pusat.14 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan 

kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. 

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai 

mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai 

fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala 

daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. 

Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh 

perangkat daerah.15 

Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Rusdianto Sesung mengatakan 

bahwa otonomi daerah adalah Subsistem dari negara kesatuan (united state). 

Otonomi adalah fenomena negara kesatuan.16 

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan 

istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. 

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan 

                                                 
14 Lihat Rusdianto Sesung, 2013. Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan Daerah Istimewa dan    
    Daerah Otonomi Khusus. Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 11. 
15 Ibid., Hal. 12. 
16 Rusdianto Sesung, Op. cit, Hal. 20-21. 
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Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah 

Provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi 

dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan 

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk 

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional 

masyarakat.17Desentralisasi pada hakekatnya adalah pembagian dan 

pelimpahan kewenangan.18 

Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai 

kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal 

Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan 

antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta 

memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai 

kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala 

pemerintahan kabupaten/kota.19 

Mengingat kondisi geografis negara Republik Indonesia yang sangat 

luas maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan 

                                                 
17 Ibid., 
18 Sirajudin dan Winardi, 2015. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia.  Malang: Setara  
    Press, Hal. 332. 
19 Ibid., 
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secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk 

bertindak atas nama Pemerintah guna untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya 

dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Gubernur 

dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Karena 

perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.20 Senada dengan hal 

diatas, M. Solly Lubis sebagaimana dikutip oleh Rusdianto Sesung 

mengatakan bahwa dalam negara kesatuan terdapat azas bahwa segenap 

unsur-unsur negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah 

lokal sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap 

merupakan suatu kebulatan dan pemegang tertinggi  di negara itu ialah 

Pemerintah Pusat.21 

Setiap daerah sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang 

berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya 

menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat 

asimetris, artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang 

seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan 

berbeda satu Daerah dengan Daerah lainya. Konsekuensi dari pendekatan 

asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas urusan 

pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai 

                                                 
20 Ibid.,  
21 Rusdianto Sesung, Op. cit, Hal. 11. 
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dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakatnya22. Dalam konteks ini 

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa meskipun bangsa Indonesia memilih 

bentuk negara kesatuan, tetapi didalamnya terselenggara suatu mekanisme 

yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keberagaman antar 

daerah di tanah air, kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh 

disewagunakan dalam struktur NKRI. Dengan kata lain, bentuk NKRI 

diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada 

daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang 

dimiliki masing-masing, tentunya dengan dukungan dan dorongan 

pemerintah pusat.23 

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasi 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit 

mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, 

dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban 

kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah 

maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu 

Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipelogi 

dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarannya agar terbentuk Perangkat 

Daerah yang efektif dan efisien.24 

Berkenaan dengan administrasi kepegawaian dan kelembagaan, Wijaya 

sebagaimana dikutip oleh Nomensen Sinamo (2015) mengatakan bahwa 

                                                 
22 Sirajudin dan Winardi, Op. cit, Hal. 334. 
23 Rusdianto Sesung, Op. cit, Hal. 52. 
24 Sirajudin dan Winardi, 2015. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press,   
    Hal. 335. 
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administrasi kepegawaian menjadi sarana atau peralatan bagi pimpinan 

kepegawaian untuk mencapai tujuan dimana sarana tersebut efektif bagi 

pembinaan pegawai untuk sasaran-sasaran satuan organisasi yang 

mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang rasional, loyalitas tunggal 

kepada organisasi, prestasi dan efisiensi kerja, dan lain-lain.25 

Penyerahan sumber keuangan Daerah, baik berupa pajak daerah dan 

retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi 

dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang 

diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai 

sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan 

kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan 

kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan 

yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini 

merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan 

kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang 

kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya 

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar, 

Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu 

Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.26 Berbicara 

tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah tidak terlepas dari 

pembicaraan otonomi daerah. Dalam Negara Kesatuan hanya ada satu 
                                                 
25 Nomensen Sinamo, 2015. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Jalan Permata Aksara. Hal.  
    118. 
26 Sirajudin dan Winardi, 2015. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Malang :Setara Press 
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penanggung jawab terakhir pelaksana pemerintahan yakni Presiden. 

Hubungan keuangan pusat dan daerah dapat tergantung kepada keuangan 

yang diberikan oleh pusat kepada daerah.27 

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan 

bangsa tersebut. sehingga diperlukan adanya perlindungan terhadap 

kegiatan yang bersifat kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil 

negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Untuk itu Perlu adanya 

upaya memacu kreatifitas Daerah untuk meningkatkan daya saing 

Daerahnya namun demikian jangan sampai upaya kegiatan yang bersifat 

kreatifitas/inovatif tersebut memberikan peluang bagai ASN (inovator- 

inisiator) menjadi objek pelanggaran hukum. Sehingga diperlukan adanya 

kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah 

untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut 

diharapkan inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa adanya 

kekhawatiran bagi para inovator menjadi obyek pelanggaran hukum.28 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa SPPN 

merupakan satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan 

tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan 

daerah dengan melibatkan masyarakat. Proses penyusunan 

perencanaanmencakup 5 pendekatan yakni: politik, teknokratik, partisipatif, 
                                                 
27 Ahmad Yani, 2008. Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.   
    Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. Hal. 8. 
28 Sirajudin dan Winardi, Op. cit, Hal. 352. 
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atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up).29 Selain teori di atas, 

perencanaan pembangunan juga dapat didekati melalui teori perencanaan 

pembangunan secara umum yang terdiri dari proses politik, proses ekonomi 

dan proses administrasi.30 

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala 

Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih 

menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang 

ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, 

rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan 

yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam 

rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan 

teknokratik dimaksud bahwa perencanaan dilaksanakan dengan 

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau 

satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan 

pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan masyarakat 

adalah untuk mendapatkan aspirasi dan juga untuk menciptakan rasa 

memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam 

perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil 

proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang 

                                                 
29 Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN.  
30 Randy R. Wrihatmolo  dan Rian Nugroho, 2006. Manajemen Pembangunan Industri, Jakarta:   
    PT. Elex Media Komputindo, Hal. 59-60. 
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dilaksanakan baik di tingkat nasonal, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, 

dan desa.31 

Kedudukan dan keberadaan kepala daerah sepanjang sejarah sangat 

strategis. Kewenangan kepala daerah umumnya ada dua sebagai alat 

pemerintahan pusat dan alat pemerintahan daerah. Pengaturan dalam semua 

undang-undang tentang pemerintahan daerah selama ini telah diletakkan 

kepada kepala daerah sebagai peran kunci, mengingat kepala daerah 

merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan nasional. Disamping itu 

pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional 

atau negara.32 

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana 

dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya  

cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan 

peraturan/instrumen yang dapat mengarahkan penyelenggaraan 

Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

masyarakat, guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan.33 

                                                 
31 Ibid., 
32 Sirajudin, dkk, 2016 Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang: Setera Press, Hal.  
    127. 
33 Ibid., 
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 Instrumen pemerintahan atau sarana mendukung bekerjanya 

pemerintahan selain dalam bentuk fisiknya ada dalam bentuk soft piranti 

seperti dalam bentuk perundang-undangan.34 

Pada dasarnya setiap intervensi pemerintahan harus didasarkan pada 

aturan perundang-undangan yang berlaku guna asas legalitas negara hukum. 

Akan tetapi, karena ada keterbatasan dari asas ini atau karena adanya 

kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada peraturan perundang-

undangan, maka kepada pemerintah diberi hak diskresi,35yaitu kemerdekaan 

pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan sosial. Diskresi merupakan salah satu pintu masuk bagi 

pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan 

tanpa harus terkait sepenuhnya pada Undang-Undang. Disadari bahwa 

diskresi  dalam prakteknya dapat berpeluang terjadinya benturan 

kepentingan antara pemerintah dengan warga negara. Menurut Sjachran 

Basah sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R.,36 Pemerintah dalam 

menjalankan aktivitasnya terutama dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara 

melalui pembangunan, tidak dapat bertindak semena-mena, dan harus 

akuntabel.37Disamping itu oleh karena tugas dan wewenang pejabat 

administrasi yang diberikan meskipun secara teoritis bersifat netral, akan 

tetapi dalam prakteknya berpotensi untuk disalah gunakan, digunakan 

secara sewenang-wenang, dan bahkan digunakan bertentangan dengan 

                                                 
34 Nomensen Sinamo, Op. cit, Hal. 51. 
35 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 229. 
36 Ibid., 
37 Ibid., 
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hukum.38 Dalam negara hukum harus seimbang antara hak dan kewajiban. 

Salah satu sarana dan prasarana menjaga ekuilibrium adalah peradilan 

administrasi, sebagai peradilan khusus yang berwenang dan menyelesaikan 

sengketa antara pemerintah dengan warga negara, dimana salah satu tolok 

ukur untuk menilai adalah dengan menggunakan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (AAUPB).39 

Seterusnya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 58 disebutkan bahwa 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri dari 10 Asas yaitu: 

1. Kepastian Hukum: asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam 

setiap kebijakan penyelenggara negara. 

2. Tertib Penyelenggara Negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, 

keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara 

negara. 

3. Kepentingan Umum: asas yang mendahulukan kesejahteraan umum 

dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 

4. Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 

                                                 
38 Nomensen Sinamo, Op. cit, Hal. 168. 
39 Ibid., 
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penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas 

hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 

5. Proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban penyelenggara negara. 

6. Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan 

kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Akuntabilitas: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

8. Efisiensi: asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber 

daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang 

terbaik. 

9. Efektivitas: asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan 

berdaya guna. 

10. Keadilan: bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 

 

 

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB adalah prinsip yang 
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digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan 

dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. AAUPB yang dimaksud dalam UU ini dijelaskan pada pasal 10 

meliputi:  

1. Asas kepastian hukum: adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

2. Asas kemanfaatan: adalah manfaat yang harus diperhatikan secara 

seimbang antara: 

a. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang 

lain; 

b. Kepentingan individu dengan masyarakat; 

c. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;  

d. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan 

kelompok masyarakat yang lain; 

e. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; 

f. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi 

mendatang; 

g. Kepentingan manusia dan ekosistemnya; 

h. Kepentingan pria dan wanita. 

3. Asas ketidakberpihakan: adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 
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dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak 

secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.  

4. Asas kecermatan: adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu 

Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan 

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau 

pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau 

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum 

Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. 

5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan: adalah asas yang mewajibkan 

setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan 

kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan 

tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak 

melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan 

kewenangan. 

6. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk 

mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

negara. 

7. Asas kepentingan umum: adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, 

dan tidak diskriminatif. 
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8. Asas pelayanan yang baik: adalah asas yang memberikan pelayanan yang 

tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar 

pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paling tidak ada 6 (enam) tantangan akibat tidak cermatnya 

perencanaan berdasarkan pengamatan selama ini, dimana ada 6 tantangan 

tersebutadalah: 

Pertama rendahnya penyerapan anggaran.40 

                                                 
40Rendahnya realisasi anggaran khususnya pada awal tahun anggaran dan cenderung 

menumpuk diakhir tahun merupakan tantangan utama dalam pelaksanaan anggaran belanja 
pemerintah baik Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Hal ini terlihat dari evaluasi 
yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya adalah anggaran yang sudah 
tersedia diawal tahun dan merupakan hak masyarakat untuk menikmatinya dalam bentuk 
pelayanan publik melalui program maupun kegiatan pemerintah terpaksa tidak bisa 
dilaksanakan karena pemerintah cenderung membelanjakannya di akhir-akhir tahun. 
Padahal apabila realisasi belanja dapat dilaksanakan diawal-awal tahun maka geliat dan 
pertumbuhan ekonomi telah terjadi diawal tahun dan akan berdampak pada penciptaan 
lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran dan lain-lain. 

Dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada 14 Kabupaten/Kota 
se-Kalimantan Tengah Tahun 2016yang jumlahnya Rp.17 Triliun yang sudah terealisasi 
pada Tanggal 30 September 2016 baru Rp. 9,3 Triliun (54,56%) dari target 85%. 
Sedangkan dari total APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 (murni) sebesar Rp. 
4,22Triliun, yang sudah terealisasi sampai dengan tanggal yang sama baru sebesar Rp.2,21 
Triliun(52,48%),sedangkan apabila merujuk pada APBD-Perubahan sebesar Rp.3,3 Triliun 
realiasi pada tahun yang sama beru mencapai 66% dari target 85%. 

Di Provinsi yang lain juga mengalami hal yang sama. Pada Tahun 2016 misalnya 
penyerapan anggaran pada pemerintah provinsi DKI Jakarta sampai dengan Oktober 2016, 
dari total APBD sebesar Rp.67,1 Triliun yang terserap baru Rp. 9,3 Triliun (13,86%). 

Demikian juga halnya di Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada periode yang sama 
dari total APBD sebesar Rp. 3,056 Triliun yang sudah terserap pada Triwulan III hanya Rp. 
1,925 Triliun atau sekitar 63% dari target 85%. 

Pada tahun 2015, kondisinya bahkan lebih parah lagi, dimana sampai dengan Juli 
2015 dari total APBD DKI Jakarta sebesar RP. 63,650 Triliun, yang terserap baru 19,39%. 
Demikian pula Provinsi Papua (21,74%), Kalimantan Utara (23,7%), Papua Barat (28,86%) 
dan Riau 29,8% pada periode yang sama. 

Dampak dari kondisi tersebut sangat signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat antara lain adalah: 
1) Penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan geliat ekonomi tidak 

terjadi diawal-awal tahun. 
2) Karena pelaksanaan pekerjaan menumpuk diakhir tahun, maka kualitas pekerjaan 

menjadi sangat rendah dan realisasi anggaran secara keseluruhan juga menjadi rendah. 
Disamping itu administrasi proyek juga kadang-kadang terabaikan. Apabila hal ini 
terjadi dapat berdampak pada masalah hukum. Pekerjaan yang dikerjakan pada akhir 
tahun, dimana umumnya sudah memasuki musim penghujan, maka bagi pekerjaan sipil 
umumnya sangat terkendala yang berakibat pada rendahnya kualitas. 
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Kedua adalah mengenai pencapaian target indikator kinerja.41 

                                                                                                                                      
3) Pemerintah kesulitan dalam menyediakan anggaran dan tidak proporsional sepanjang 

tahun, karena cenderung menumpuk diakhir tahun. 
4) Dari sisi perencanaan juga akan mengalami kesulitan karena dengan kondisi tersebut di 

atas akan sulit mengetahui secara persis kondisi riil realisasi di akhir tahun. Padahal 
dokumen perencanaan tahun N umumnya harus selesai dibahas pada bulan April-Mei 
tahun N-1. 

5) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) cenderung tinggi karena realisasi anggaran 
cenderung rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak sehat yang 
mengindikasikan  beberapa kendala. 
Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama yang menyebabkan 
rendahnya realisasi anggaran belanja pemerintah yang berada pada bagian hilir dari 
siklus pelaksanaan anggaran adalah akibat kurang matangnya perencanaan yakni 
penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran, yang berada 
pada bagian hulu. Dokumen perencanaan dan penganggaran dimaksud antara lain: 
RKPD, KUA-PPAS, APBD, DPA-SKPD, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, 
penetapan pejabat pengelola anggaran. Untuk itu, seluruh kegiatan dibagian hulu harus 
disempurnakan dengan mengupayakan agar seluruh aktivitas perencanaan dilakukan 
pada tahun N-1. 

 
41 Dari hasil evaluasi, banyak indikator kinerja yang tidak tercapai sebagai contoh,  
pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan lain- 
lain. 

Dalam BAB IX Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 telah ditetapkan beberapa target  indikator kinerja 
yang harus dicapai pada periode perencanaan yakni 5 tahun dan dalam RKPD juga 
ditetapkan rencana target kinerja tahunan. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa banyak 
target indikator kinerja yang tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak 
dilakukan secara matang yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut.Beberapa indikator 
makro dimaksud antara lain adalah: pertumbuhan ekonomi, inflasi, angka kemiskinan, 
pengangguran, indeks pembangunan manusia, indeks gini dan lain-lain. 
 
 
a. Pertumbuhan Ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan percapaian 
pembangunan nasional. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, dapat diperoleh 
gambaran kebijakan pembangunan di suatu negara/daerah telah berorientasi terhadap 
pertumbuhan ekonomi negara/daerah tersebut. Pemerintah dalam hal ini menekankan arti 
pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk 
memantapkan perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.  

Dalam Glossary World Bank dikemukakan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu 
perubahan kuantitatif atau ekspansi dalam perekonomian suatu negara. Menurut Beodiono 
(1985) pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita. Suatu 
perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan manakala tingkat 
kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pencapaian yang dilakukan pada masa sebelumnya. 

Secara tradisional, pembangunan ekonomi ini ditunjukkan juga untuk peningkatan 
yang berkelanjutan Produk Domestik Bruto/PDB atau Produk Domestik Regional 
Bruto/PDRB. Namun demikian, dalam realitanya penggunaan indikator ini saja masih 
kurang mencermikan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Dengan demikian sebagai 
alternatif digunakan pendapatan per kapita (income per capita). Indikator ini menekankan 
kemampuan suatu negara/daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi 
tingkat pertumbuhan penduduk. Gambaran ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan 



21 
 

                                                                                                                                      
daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tingkat pendapatan per 
kapitanya rendah dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.  

Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui dua cara yaitu: pertama dengan 
menaikkan investasi modal dan kedua melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang 
dimiliki. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan desentralisasi fiskal dapat 
memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih tinggi ternyata terjadi pada pemerintahan 
yang terdesentralisasi. Selain itu, desentralisasi fiskal mempunyai hubungan yang positif 
dan signifikasi dengan pertumbuhan ekonomi (PDB/PDRB) per kapita. 

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015, ditargetkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011-2015 masing-masing adalah 6,7%, 6,9%, 
7,1%7,3%, dan 7,5%. Seterusnya berdasarkan laporan BPS Provinsi Kalimantan Tengah 
pada tahun 2016, realisasi pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama adalah : 7,01%, 
6,87%, 7,37%, 6,2%, dan 7,01%. Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2014 dan 
2015 pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. 

Dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 telah dicantumkan target-
target indikator kinerja selama kurun waktu perencanaan. Untuk pertumbuhan ekonomi 
targetnya adalah 6,9%, 7%, 7,1%, 7,2% dan 7,3%. Demikian pula untuk laju inflasi 
targetnya adalah 5-6%, 5,5-6%, 6,5%-7,5%, 5,5-6,5%, dan 6,0-7% selama periode 
perencanaan. 

Demikian pula dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 juga telah 
ditargetkan angka pertumbuhan ekonomi yakni 5,7%, 5,85%, 6,26%, 6,75%, 6,91% dan 
6,95%. Sedangkan laju inflasi ditargetkan sama 5-7% selama lima tahun periode 
perencanaan. Adapun angka kemiskinan target kinerja adalah 5,53%, 5,28%, 5,03%, 
4,78%, 4,53% dan 4,28% masing-masing pada tahun 2016-2021. 

 
b. Tingkat Kemiskinan. 

Sebagai negara yang ikut dalam mendeklarasikan tujuan Millenium Development 
Goals (MDGs), Indonesia berkomitmen untuk berkewajiban ikut berpartisipasi dan 
memonitor hasil pencapaian target MDGs yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan MDGs 
adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan yang ditetapkan dalam target 
dengan maksud untuk menurunkan persentase penduduk yang pendapatannya kurang dari 
US$1 perhari sebanyak 50% dalam kurun waktu 1990-2015.  

Perbedaan indikator dan ukuran kemiskinan masih terjadi hingga saat ini. Hal ini 
disebabkan perbedaan asumsi dan parameter diantara lembaga yang melakukan pengukuran 
indikator kemiskinan. Konsep penduduk miskin yang akan diuraikan di dalam tulisan ini 
mengacu kepada Badan Pusat Statistik(BPS) adalah penduduk yang memiliki rata-rata 
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yaitu penduduk dengan nilai 
pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per 
kapita per hari dan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan 
kesehatan.  

Target penurunan angka kemiskinan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 
Tentang RPJMD Porvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 per tahun adalah 4,5%, 
3,5%, 3%, dan 2%. Selanjutnya berdasarkan laporan BPS Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2016, realisasi angka kemiskinan pada periode yang sama adalah: 6,64%, 6,19% 
6,23%, 6,07%, dan 5,91%. 

 
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Pengangguran merupakan kendala utama yang harus dihadapi dan ditanggulangi 
secara bertahap dan berkesinambungan karena hal ini sangat mengganggu stabilitas sosial-
politik (Sumitro Djojohadikusumo, 2000), dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
yang stabil akan mendorong dan membangkitkan kegiatan usaha dan produksi di sektor 
usaha kecil dan menengah. Dengan demikian pertumbuhan tersebut diharapkan dapat 
menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan harapan dapat menekan tingkat 
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Ketigaadalah terdapat perbedaan legalitasdokumen perencanaan antara 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD).42 

Keempat adalah tentang disharmoni antara Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 

dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.43 

                                                                                                                                      
pengangguran. Hal ini sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 dimana pembangunan dilaksanakan melalui empat 
jalur strategi  yaitu pertumbuhan, kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan 
pelestarian lingkungan hidup.  

BPS mendefinisikan pengangguran adalah (1) mereka yang tidak memiliki pekerjaan 
dan mencari pekerjaan; (2) mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan 
usaha; (3) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena 
merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) mereka yang sudah mempunya 
pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, target indikator kinerja pengurangan tingkat 
pengangguran terbuka (TPT) adalah: 3,5%, 3,0%, 2,7%, 2,5% dan 2%. Selanjutnya sesuai 
laporan BPS Tahun 2016 realisasi TPT pada periode yang sama adalah 3,54%, 3,14%, 
3,0%, 3,24%, dan 4,54%. 

 
42 Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN pada pasal 19 ayat 3 

disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 
bulan setelah Kepada Daerah dilantik, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 264dinyatakan bahwa RPJMD 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. 
Seterusnya dalam Undang-Undang tentang SPPN pada pasal 19 disebutkan bahwa Rencana 
Strategis SKPD ditetapkan denganPeraturan Kepala SKPD sedangkan pada Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan perkada. 

 

43Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, RPJMD memuat antara lain:  
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan 
program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program-
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan 
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian akan disusun kerangka 
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif setiap tahun selama 5 tahun sesuai 
periode perencanaan. Namun pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara umumnya yang dibahas adalah tentang Pengelolaan Keuangan Negara 
dan Daerah dalam  kurun waktu 1 tahun dan tidak ada perencanaan keuangan selama 5 
tahun. 
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Kelima adalah tentang disharmoni antara Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang.44 

Keenam adalah adanyaarahan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional(RPJMN) Tahun 2015-2019 khususnya buku III 

terhadap sasaran target kinerja Pemerintah Provinsi yangtidak didasarkan 

pada kajian yang cermat, matang, komprehensif dan holistik.45 

                                                 
44Sebagaimana dijelaskan di atas RPJMD merupakan kumpulan dari program kegiatan yang 

dilaksanakan selama 5 tahun yang berlokasi di wilayah/ruang di provinsi. Seperti diketahui 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, ruang adalah 
wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk bumi sebagai satu 
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. Dengan demikan maka RPJMD dan rencana tata 
ruang adalah dua hal yang tidak terpisahkan (ibarat dua sisi dari satu mata uang), yakni 
pada RPJMD terdapat kumpulan program dan kegiatan sedangkan lokusnya ada pada 
rencana tata ruang (RTRW). Namun dalam kenyataannya kedua dokumen strategis tersebut 
tidak harmonis satu sama lain. Sebagai contoh di Kalimantan Tengah pada tahun 2016 telah 
ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesasr 7,5%44dan rencana pencetakan sawah dan areal 
permukiman. Namun karena areal non kawasan hutan/areal penggunaan lainnya (APL) 
hanya 17,5%44 dari luas total Kalimantan Tengah yakni 15,4 juta hektar maka program dan 
kegiatan tersebut banyak yang tidak dapat terlaksana karena terkendala dengan kawasan 
hutan. Keanehan lainnya adalah dalam mekanisme penetapan RTRWP, dimana meskipun 
legalitasnya adalah Peraturan Daerah namun Raperda tersebut harus mendapatkan 
persetujuan substansi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk pola 
ruang dengan persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
terkait dengan struktur ruang. Perlu diketahui pula bahwa keputusan Menteri LHK terkait 
dengan pola ruang pada RTRWP sangat dinamis dan dapat berubah setiap saat serta 
perubahan yang sangat dinamis tersebut harus diacu oleh Pemerintah Daerah terkait dalam 
menetapkan pola ruang pada RTRWP. Sebagai contoh SK Menhut yang merupakan acuan 
pola ruang bagi perda Nomor 5 tahun 2015 Tentang RTRWP Kalimantan Tengah tahun 
2015-2035 telah beberapa kali dirubah dan hasil perubahan tersebut otomatis merubahn 
pola ruang RTRWP Kalimatnan Tengah sesuai Perda Nomor 5 tahun 2015. Hal ini tentunya 
bertentangan dengan UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.Berdasarkan pengamatan banyak pembangunan terkendala akibat 
pengaturan dalam penataan ruang yang tidak selaras dengan program yang telah disusun 
oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang juga telah mendapat 
persetujuan Pemerintah Pusat. 

 
45Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2015 khususnya Program kewilayahan, telah ditetapkan beberapa sasaran/target 
kinerja antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran di 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019. Sebagai contoh sasaran pertumbuhan 
ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 adalah 6,1%, 7,0%, 7,5%, 8,2%, dan 8,7%. 
Demikan pula sasaran tingkat kemiskinan pada periode yang sama adalah 6,0%, 5,8%, 
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 Dari telaah pustaka yang dilakukan meskipun fungsi-fungsi 

manajemen bervariasi namun para ahli sependapat perencanaan merupakan 

fungsi utama dan pertama dari siklus/rangkaian fungsi-fungsi manajemen 

yang harus dilakukan guna mendapatkan hasil yang optimal dari suatu 

organisasi yang dalam hal ini yang menjadi lokus dan objek studi adalah 

Pemerintahan daerah level provinsi. Apabila fungsi ini dapat dikelola 

dengan baik maka dapat dipastikan keberhasilan organisasi untuk mencapai 

tujuannya menjadi sangat besar dan sebaliknya. Mengingat pentingnya 

substansi perencanaan ini maka perlu dilakukan pengelolaan dan pengaturan 

agar hasilnya menjadi optimal, karena apabila salah atau kurang tepat dalam 

pengaturannya maka hasilnya akan sebaliknya. Pengaturan yang dimaksud 

disini adalah pengaturan dalam bentuk legalitas yang memiliki landasan 

hukum. 

Pada Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan 

NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 
                                                                                                                                      

5,3%, 4,8%, dan 4,3% dan seterusnya sasaran tingkat pengangguran pada Tahun 2015-2019 
adalah 2,6%, 2,5%, 2,4%, 2,3%, dan 2,2%. 

Melihat arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah pulau Kalimantan 
sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 diantaranya adalah 
pembangunan wilayah strategis, pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, 
pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, kelihatannya akan sulit 
terlaksana secara optimal karena akan terkendala dengan kawasan hutan sesuai RTRWP 
Kalimantan Tengah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 dimana luas Areal 
Penggunaan Lain(APL) hanya 17,5% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 
Bahkan untuk Kabupaten Murung Raya kawasan APLnya hanya 4% dari luas Kabupaten 
Murung Raya dan hal ini  jauh lebih rendah dari kebutuhan wilayah kabupaten yang 
bersangkutan. Dengan demikan apabila tidak ada penyelarasan dan harmonisasi antara 
Undang-Undang yang mengatur perencanaan, penataan ruang dan kawasan hutan maka 
dapat dipastikan seluruh rencana pembangunan yang ditargetkan tidak akan tercapai. 

 

 

 



25 
 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.46 

Kedudukan provinsi sebagai daerah otonom sangat penting dan strategis 

mengingat fungsi gubernur selain sebagai kepala daerah otonom juga 

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Apabila provinsi dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik maka dapat dipastikan sumbangan 

provinsi terhadap NKRI dalam mewujudkan tujuan nasional sangat besar 

dan sebaliknya. Mengingat posisi strategis  tersebut maka level 

pemerintahan provinsi dipilih menjadi objek studi.    

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2004 tentang SPPN, RPJPD merupakan dokumen perencanaan untuk 

periode 20 tahun. Sedangkan  RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk 

periode 5 tahun. RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan melalui 

Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2010 tentang RPJPD 

Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025. Adapun pentahapannya 

adalah RPJMD ke-1 tahun 2005-2010, RPJMD ke-2 tahun 2011-2015, 

RPJMD ke-3 tahun 2016-2020 dan RPJMD ke-4 tahun 2021-2025. Dalam 

tulisan ini ditetapkan periode perencanaan tahun 2005-2016. 

RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai Perda Provinsi Kepri 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Kepri Periode tahun 2005-

2025 dengan pentahapan RPJMD ke-1 tahun 2005-2010, RPJMD ke-2 

                                                 
46 Lihat Amandemen Ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
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tahun 2011-2015, RPJMD ke-3 tahun 2016-2020 dan RPJMD ke-4 tahun 

2021-2025.47 

Adapun RPJPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2025 ditetapkan 

dengan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2012 dengan pentahapan 

RPJMD ke-1 s.d RPJMD ke-4 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.48 

Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi DKI Jakarta dan 

Provinsi Kepulauan Riau sebagai lokus dan objek studi didasarkan pada 

beberapa alasan antara lain: luas wilayah, penduduk, geografis, karakteristik 

wilayah dan berbagai alasan objektif dan subjektif lainnya. 

Provinsi Kalimantan Tengah misalnya, merupakan provinsi terluas 

kedua setelah provinsi Papua, dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta dan 

kepadatan hanya 16 jiwa/km2. Luas wilayah tersebut didominasi oleh 

daratan. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota, 136 

kecamatan dan 1500 desa/kelurahan. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta 

merupakan provinsi terkecil dari sisi luas wilayah yakni 661,5 Km2 dan 

lautan 977,5 Km2 dihuni oleh sekitar 10 juta jiwa dan memiliki hinterland 

yang dihuni oleh sekitar 30 juta jiwa. DKI Jakarta memiliki kekhususan  

dari sisi administrasi, politik, ekonomi dan sosial budaya disamping sebagai 

Ibukota RI. 

                                                 
47 Lihat Perda Provinsi Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2009 Tentang RPJPD Provinsi Kepulauan 
Riau Periode   
    Tahun 2005-2025. 
48 Lihat Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2012 Tentang RPJPD Provinsi DKI Jakarta  
    Periode Tahun 2005-2025. 
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Adapun Provinsi Kepri memiliki luas 427.608,38 Km2 terdiri dari 

daratan seluas 10.595,14 Km2 (2,47%) dan lautan seluas 417.012,97 Km2, 

yang dihuni oleh sekitar 2 Juta jiwa. Provinsi Kepri terdiri dari 7 

kabuapten/kota, 70 kecamatan, 416 desa/kelurahan. Provinsi Kepri memiliki 

2.408 buah pulau besar dan kecil dimana 30% diantaranya belum memiliki 

nama. Provinsi Kepri merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Riau. 

Dari berbagai pemaparan tersebut maka Penulis memberikan judul 

penelitian sebagai berikut: “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik Terhadap Pengaturan Perencanaan Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Periode Tahun 2005-2016”. Studi Kasus Pengaturan 

Perencanaan di Daerah Provinsi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanapengaturan perencanaan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah periode tahun 2005-2016? 

2. Bagaimana implementasipengaturan perencanaan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah periode Tahun 2005-2016? 

3. Bagaimana seharusnya pengaturan perencanaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah ke depan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan untuk menginventarisasi, mengidentifikasi dan 

menganalisis berbagai perangkat aturan dalam bidang perencanaan 
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dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik guna mencapai 

target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan; 

2. Menginventarisasi dan mengevaluasi praktek/pelaksanaan pengaturan 

di bidang perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang baik;  

3. Selanjutnya membuat rekomendasi tentang pengaturan di bidang 

perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik ke 

depan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pemerintahan daerah 

khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi 

pada tataran implementatif/praktis khususnya tentang pengaturan di 

bidang perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang baik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang, pentingnya pokok 

bahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik 

manfaat teoritis maupun manfaat praktis, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan landasan teori, kerangka 

konsepsi dan gambaran umum daerah studi. Landasan teori membahas asas-

asas umum penelitian penelitian yang baik (AAUPB), negara kesatuan, 

negara kesejahteraan, kewenangan dan legislasi. Kerangka konsepsi 

menjelaskan peristilahan yang digunakan dalam tulisan. Adapun gambaran 

umum daerah studi meliputi 3 daerah yakni: Provinsi Kalimantan Tengah, 

Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kepulauan Riau. 

Bab III Metodologi Penelitian menguraikan tipe penelitian, pendekatan 

yang digunakan yakni: perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. 

Prosedur pengumpulan bahan, bahan dan sumber data, metode 

pengumpulan bahan, lokasi penelitian, dan informan penelitian. 

Bab IV Analisis yang merupakan roh dari tulisan ini menguraikan 

pengaturan perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

periode tahun 2005-2016, implementasi pengaturan perencanaan pada 

penyelenggaraan pemerintahan daerah periode tahun 2005-2016 dan 

pengaturan perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke 

depan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran menguraikan beberapa kesimpulan dari 4 

Bab terdahulu dan memberikan saran demi perbaikan tata pemerintahan ke 

depan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pada Bab 1 telah diuraikan latar belakang, rumusan permasalahan, serta 

tujuan dan manfaat penelitian. Pada sub bab latar belakang telah dijelaskan secara 

panjang lebar tentang adanya 4 kali amandemen terhadap UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan 

terhadap penyelengggaraan ketatanegaraan termasuk pengaturan di bidang 

perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemilihan 

Presiden secara langsung oleh rakyat49, ditiadakannya GBHN sebagai landasan 

dalam penyusunan rencana pembangunan50, dan menguatnya posisi dan 

kewenangan lembaga legislatif serta semakin tingginnya derajat/tingkat  

desentralisasi merupakan dasar/latar belakang berubahnya tata cara dan 

mekanisme penyelenggaraan berbagai pengaturan administrasi pemerintahan 

termasuk pengaturan perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahdi 

Indonesia. 

Di samping itu mengingat semakin tinggi dan kompleksnya intensitas 

pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat  sesuai amanat pembukaan UUD Tahun 1945 di satu pihak, dan di lain 

                                                 
49 Lihat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Amandemen (asli) pada pasal 6.   
    disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR RI dengan suara yang  
    terbanyak. Selanjutnya pada Amandemen ke 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
    pada pasal 6A disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan  
    secara langsung oleh rakyat. 
50 Lihat BP7 pusat, bahan penataran P4, UUD 1945 dan GBHN, Jakarta: Percetakan Negara RI,  
    1993. Hal. 66, dijelaskan bahwa GBHN adalah garis-garis besar dari haluan negara tentang  
    pemerintahan nasional untuk memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam  
    mengisi kemerdekaannya guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang  
    dalam pembukaan UUD Tahun 1945. 
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pihak hak-hak warga masyarakat harus tetap terjaga sebagaimana mestinya maka 

pelaksanaan pemerintahan perlu diatur secara bijak, seimbang dan adil. Untuk itu 

setiap tindakan pemerintah perlu diatur dan harus tunduk serta taat kepada azas-

azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). 

Guna mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bernegara yakni 

mensejahterakan masyarakat perlu dilakukan berbagai program pembangunan. 

Agar berbagai program dan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik, 

efektif dan efisien maka upaaya-upaya tersebut harus  dilakukan secara terencana, 

bertahap, terpadu, holistik, terintegrasi dan tersistem.  

Dari uraian tersebut diatas maka pada Bab II ini diuraikan 2 hal yakni 

Landasan Teori dan Kerangka Konsepsi. Pada sub bab landasan teori diuraikan 

beberapa teori meliputi: AAUPB, negara kesatuan dan desentralisasi, negara 

kesejahteraan, kewenangan dan legislasi. Sedangkan pada sub bab 2.2 Kerangka 

Konsepsi dijelaskan beberapa definisi dan pengertian terhadap beberapa 

peristilahan yang digunakan dalam tulisan ini.  

2.1 Landasan Teori 

2.1.1. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) 

Pergeseran konsep nachwachtersstaat(negara peronda/penjaga malam) ke 

konsep welfare state (negara kesejahteraan) membawa pergeseran pada peranan 

dan aktivitas pemerintah. Pada konsep nachwachtersstaatberlaku prinsip 

staatsonthouding, yaitu pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial 

dan ekonomi masyarakat. Pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai penjaga 

ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara pada konsep  welfare state, 
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pemerintah diberikan kewajiban untuk mewujudkan bestuurszorg (kesejahteraan 

umum), dan untuk melaksanakan tugas tersebut kepada pemerintah diberikan 

kewenangan untuk campur tangan (staatsbemoeienis) dalam segala lapangan 

kehidupan masyarakat. Artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di 

tengah dinamika kehidupan masyarakat. Pada dasarnya setiap bentuk campur 

tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara 

hukum. Akan tetapi, karena ada keterbatasan dari asas ini atau karena adanya 

kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, 

maka kepada pemerintah diberi kebebasan Freies Ermessen(diskresi), yaitu 

kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Freies Ermessen (diskresionare) 

merupakan salah satu sarana yang memberi ruang bergerak bagi pejabat atau 

badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat 

sepenuhnya pada undang-undang. Dalam praktik, FreiesErmessen ini membuka 

peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara. 

Menurut Sjachran Basah, pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya terutama 

dalam mewujudkan tujuanbernegara melalui berbagai program pembangunan, 

tidak berarti pemerintah dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap tindak itu 

haruslah dipertanggungjawabkan. Artinya meskipun intervensi pemerintah dalam 

kehidupan warga negara merupakan kemestian dalam konsep welfare state, akan 

tetapi pertanggung jawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan kemestian 

dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 
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Konsepsi negara hukum mengindikasikan ekuilibrium antara hak dan kewajiban. 

Salah satu sarana untuk menjaga ekuilibrium adalah melalui peradilan 

administrasi, sebagai peradilan khusus yang berwenang dan menyelesaikan 

sengketa antara pemerintah dengan warga negara. Salah satu tolok ukur untuk 

menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak 

adalah dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

(AAUPB).51 

Prinsip kebebasan yang diberikan kepada penyelenggara negara muncul 

bersamaan dengan munculnya ide negara kesejahteraan modern di akhir Abad 

XIV. Pada tipe negara kesejahteraan modern, pemerintah (berstuur) diberi 

kewajiban untuk turut serta aktif dalam pergaulan sosial demi kesejahteraan 

rakyat. Oleh pemerintah memerlukan ruang gerak yang lebih bebas agar dapat 

bertindak cepat, tepat dan berfaedah atas inisatif sendiri terhadap sesuatu yang 

peraturannya yang belum dibuat oleh pembuat undang-undang, atau telah dibuat 

tapi tidak kongkrit. Prinsip tersebut menjadi titik awal munculnya tindakan para 

pemerintah yang cenderung menyimpang dari hakikat keberadaannya sebagai 

pelayan masyarakat. Pada negara kesejahteraan modern, di satu pihak, 

penyelenggara negara dituntut peran sertanya dalam segala aspek kehidupan sosial 

masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, sebagai 

negara hukum harus memperhatikan ketentuan normatif yang berlaku. Karena itu 

                                                 
51 Ridwan HR, 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal. 229- 
    230. 
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pemerintah selalu diperhadapkan antara Rechtmatigheids dengan 

Doelmatigheids.52 

Sejak dianutnya konsepsi welfare state, yang menempatkan pemerintah 

sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga 

negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang 

untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam 

campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, 

tetapi berdasarkan pada inisiatif sendiri melalui Freies Ermessen, ternyata 

menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara. Karena dengan Freies 

Ermessen muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah 

rakyat baik dalam bentuk onrechtmatig overheidsdaad,detournement de pouvoir, 

maupun dalam bentuk willekeur, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan 

tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga 

negara.53 Guna menghindari hal tersebut atau paling tidak meminimalisirnya pada 

tahun 1946 Pemerintah Belanda membentuk komisi yang dipimpin oleh de 

Monchy yang bertugas memikirkan dan meneliti beberapa alternatif tentang 

peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindak administrasi negara yang 

menyimpang. Pada tahun 1950 komisi tersebut membuat laporan dalam bentuk 

asas-asas umum pemerintahan yang baik. Laporan de Monchy tersebut tidak 

sepenuhnya diterima oleh pemerintah dan beberapa tidak diterima dan akhirnya 

komisi tersebut dibubarkan serta selanjutnya dibentuk komisi van de Greenten 

                                                 
52 Fahmal, 2006. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan  
    Pemerintahan Yang Baik. Yogyakarta: UII Press. Hal. 43. 
53 Ridwan HR, 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hal. 230-  
    231. 
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dengan tugas yang sama dengan de Monchy yang juga dibubarkan tanpa 

membuahkan hasil. Pemerintah khawatir AAUPB ini akan dijadikan ukuran atau 

dasar pengujian dalam menilai kebijakan pemerintah. Namun demikian laporan de 

Monchy telah dijadikan pertimbangan putusan-putusan Raad van State dalam 

perkara administrasi. Seiring dengan berjalannya waktu yang semula AAUPB 

sulit diterima di kalangan birokrat saat ini telah diterima oleh berbagai kalangan.54 

AAUPB merupakan terjemahan dari Good Governance. Namun banyak 

juga pakar yang menterjemahkannya sebagai asas-asas umum pemerintahan yang 

layak (AAUPL). Berikut disampaikan uraian terkait beberapa pengertian dari 

AAUPB. Berdasarkan penelitian Jazim Hamidi sebagaimana dikutif oleh 

Ridwan55, beberapa pengertian dari AAUPB sebagai berikut: 

1. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam 

lingkungan Hukum Administrasi Negara; 

2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam 

menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam 

menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/beschikking), 

dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat; 

3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-aas yang tidak tertulis, 

masih abstrak, dan dapat digali dalam praktek kehidupan di masyarakat; 

4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar 

dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun dari asas tersebut berubah 

menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. 
                                                 
54 Ibid., Hal. 231-232. 
55 Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, Hal. 234- 
    235.  
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Anggito Abimayu sebagaimana disitir oleh Mahfud MD seperti diuraikan 

Nomensen Sinamo56, good governance is “participatory, transparent and 

accountable, effective and equitable. And it promotes the rule of law” dan “good 

governance will never credible as long as governance conditionally is imposed on 

a country without consulting civil society”. Masih dalam Sinamo, Miftah Thoha 

berpendapat lain bahwa AAUPB merupakan tata pemerintahan yang terbuka, 

bersih, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab. Sedangkan  Bintan R.  

Saragih dengan mengutip Laporan Bank Dunia tentang “Good Governance and 

Development” mengartikan “good governance” sebagai  “pelayanan publik yang 

efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung 

jawab (accountable) pada publiknya. 

Selanjutnya menurut SF. Marbun seperti dikutip oleh Sinamo berpendapat 

bahwa AAUPB adalah: 

1. Bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan 

penafsiran, penerapan terhadap peraturan perundangan yang bersifat sumir atau 

samar atau tidak jelas. Selain itu, AAUPL membatasi dan menghindari 

kemungkinan administrasi negara menggunakan freies ermessen menyimpang 

dari undang-undang; 

2. Bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPL dapat digunakan 

sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UU Nomor 5 

Tahun 1986; 

                                                 
56 Sinamo, N., 2015, Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Tentang Birokrasi Negara, Jakarta:  
    Jala Permata Aksara, Hal. 165-167. 
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3. Bagi hakim tata usaha negara dapat digunakan alat menguji dan membatalkan 

keputusan yang dikeluarkan badan atau  pejabat tata usaha negara; 

4. Selain itu AAUPL tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam 

merancang suatu undang-undang. 

Penulis sendiri sependapat bahwa pengertian dari AAUPB sebagaimana 

diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan yakni: prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan 

wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau 

Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL), sesungguhnya 

merupakan rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan 

tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tepat 

sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Attamimi sebagaimana dikutip 

Fahmal (2006) mengingatkan pentingnya penggunaan asas-asas umum 

pemerintahan yang layak, karena dewasa ini makin banyak ketentuan perundang-

undangan yang dibuat oleh pemerintah cenderung keluar dari aturan dasarnya.57 

Lotulung (1994)58 menjelaskan bahwa pendalaman/studi tentang 

pengertian azas-azas kaidah hukum tidak tertulis dalam Hukum Administrasi 

Negara  dalam bentuk seminar, penelitian, pelatihan dan penataran baik dipusat 

dan di daerah sudah lama dilaksanakan oleh para pakar hukum baik akademisi, 

maupun praktisi. Pada tahun 1989 misalnya Departemen Kehakiman RI melalui 

                                                 
57 Fahmal, 2006. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan  
    Pemerintahan Yang Baik. Yogyakarta: UII Press, Hal. 43. 
58 Paulus E.Lotulung, 1994. Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik   
    (AAUPB). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. v-viii. 
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proyek penelitian tentang AAUPB telah melakukan penyusunan naskah akademis 

Peraturan Perundang-undangan tentang AAUPB. Salah satu rekomendasi dari 

studi tersebut adalah agar AAUPB  lebih diselaraskan lagi pengembangannya 

melalui penelitian, seminar, penulisan artikel, dan buku, dan diperkenalkan 

melalui pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat dan aparatur pemerintahan. 

Menindak lanjuti saran/rekomendasi tersebut, Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan, Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) telahmelaksanakan 

suatu Diskusi Terbatas59 dimana pesertanya dipilih dari  beberapa unsur/kalangan 

yakni: pemerintahan (eksekutif), teoritisi/akademisi (perguruan tinggi), dan unsur 

peradilan (hakim) baik hakim tata usaha negara maupun hakim perdata. Untuk 

diketahui bahwa pada saat itu, praktek ilmu hukum sudah  mulai berkembang di 

Indonesia dengan telah dibentuknya beberapa pengadilan tata usaha negara dan 

pengadilan tinggi tata usaha negara, berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1991 dan 

juga UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.60 

Pemahaman terhadap AAUPB tidak dapat dilepaskan dari konteks 

kesejarahan, disamping dari segi kebahasaan, karena asas ini muncul dari proses 

                                                 
59Diskusi terbatas dimaksud di atas yang dilaksanakan pada 11 Februari 1994 di Gedung LAN RI  
Jakarta diikuti oleh 40 pakar yang dibuka oleh ketua LAN.  Sebagai pembicara utama yang  
menyampaikan presentasi makalah dalam Diskusi Terbatas tersebut adalah  Prof.Dr. Ateng  
Syafrudin, SH. dari Fakultas Hukum Unika Parahyangan Bandung, dan Olden Bidara, SH.  
Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. bidang Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara  
(makalah-makalah terlampir), sedangkan Nara Sumber adalah Bapak Indroharto, SH. (Mantan  
Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara)  
dan Moch. Yahya Adiwimarta, SH. (Mantan Hakim Agung). Salah satu rekomendasi dari  
Diskusi Terbatas tersebut adalah perlunya penelitian lanjutan guna menginventarisir asas-asas  
apa yang cocok dan sesuai dengan palsafah dan pandangan hidup di Indonesia yakni Pancasila.  
Makalah-makalah yang disajikan pada Diskusi Terbatas tersebut sangan fenomenal karena  
banyak dikutip dan dirujuk parapakar. Beberapa makalah dari para pakar telah dibahas pada  
rapat tersebut dan menjadi rujukan/referensi dalam tulisan ini. 
60 Paulus E.Lotulung, 1994. Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik  
    (AAUPB). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. v-viii. 
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sejarah, sebagaimana tersebut di atas. Terlepas dari kenyataan bahwa kemudian 

AAUPB ini menjadi wacana yang dikaji dan berkembang di kalangan para sarjana 

sehingga melahirkan rumusan dan interpretasi yang beragam, guna pemahaman 

awal kiranya diperlukan pengertian dari konteks kebahasaan dan kesejarahan. 

Dengan bersandar kepada kedua konteks ini, AAUPB dapat dipahami sebagai 

asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian 

penyelenggaraan pemerintahan tersebut menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, 

bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan 

wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Dalam beberapa putusan badan 

peradilan AAUPB tersebut telah dipergunakan beberapa azas hukum tidak tertulis 

sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum di dalam menilai sah tidaknya 

keputusan pejabat tata usaha negara. 

Fahmal61 menjelaskan mengenai  lima asas yang termasuk unsur-unsur 

"behoorlijkheid" yang diusulkan oleh G.J. Wiarda, yaitu: 

1. Asas "fair play" (het beginsel van fair play). Dengan asas ini dimaksudkan 

bahwa di dalam pelaksanaan (penyelenggaraan) fungsi dalam pengambilan 

keputusan Administrasi dituntut agar berlaku jujur (fair play) melaksanakan 

(memberikan) penilaian yang obyektif, tidak untuk golongan tertentu. 

 

2. Asas kecermatan (zorgvuldigheid). Yakni bahwa dalam penyelenggaraan tugas 

atau dalam pengambilan keputusan, tidak dilakukan secara sembarangan tetapi 

                                                 
61 Fahmal, 2006. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan 

Pemerintahan Yang Baik. Yogyakarta: UII Press, Hal. 43.  
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didasari pertimbangan yang matang berdasarkan data yang diperoleh secara 

cermat dan teliti. 

3. Asas sasaran yang tepat (zuiverheid van oogmerk). Asas tersebut dimaksudkan 

agar yang dicanangkan pada asas pertama dan kedua, dimana administrasi 

dituntut agar berlaku jujur memberi penilaian yang obyektif dan tidak 

dilakukan secara sembarangan tidak berarti kebebasan sepenuhnya. Akan tetapi 

bagaimana tujuan yang akan dicapai dan bagaimana kemungkinan akibat lain 

yang mungkin akan timbul. Dengan demikian maka administrasi (bestuur) 

harus bertindak secara kasuistis, walaupun tetap dijaga keterpaduan atau 

konsistennya dengan keputusan yang telah diambil dan demikian pula dengan 

peraturan dasarnya.  

4. Asas keseimbangan (ovenwichtigheid). Hal ini dimaksudkan agar segala 

tindakan administrasi selalu terwujud keseimbangan antara tujuan semula 

dengan tujuan umum lainnya, keseimbangan antara tujuan umum lain dengan 

tujuan yang dimaksud peraturan dasar. 

5. Asas kepastian hukum (rechtszekerheid). Sebagaimana dimaklumi bahwa pada 

suatu negara hukum asas legalitas tidak boleh ditinggalkan, meskipun hal ini 

berlainan secara faktual dengan apa yang sudah ada, namun tidak boleh 

bertentangan.  

 

 

Seterusnya Hadjon (1994) menyampaikan bahwa dalam yurisprudensi 
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AROB (peradilan administrasi Belanda) asas-asas yang terkenal meliputi:62 

1. Asas pertimbangan (motiveringsbeginsel) 

2. Asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel) 

3. Asas kepastian hukum (rechtszekerheidsbeginsel) 

4. Asas kepercayaan atau asas menanggapi harapan yang telah ditimbulkan 

(vertrouwensbeginsel of beginsel van opgewekte verwachtingen) 

5. Asas persamaan (gelijkheidsbeginsel) 

6. Asas keseimbangan (evenredigheidsbeginsel) 

7. Asas kewenangan (bevoegheidsbeginsel) 

8. Asas fair play (beginsel van fair play) 

9. Larangan "detournement de pouvoir" (het verbod detournement de pouvoir) 

10. Larangan bertindak sewenang-wenang (het verbod van willekeur). 

Dari asas-asas tersebut di atas, asas kewenangan merupakan asas baru. Di 

pihak lain asas "fair play" tidak digunakan lagi karena sejak 1 Mei 1980 Belanda 

telah memiliki undang-undang keterbukaan pemerintah (wet van openbaarheid 

van bestuur). Asas keterbukaan diangkat dari asas demokrasi dalam pelaksanaan 

pemerintahan yang menunjukkan bahwa asas demokrasi tidak saja dilaksanakan 

melalui badan perwakilan rakyat, tetapi oleh setiap warga masyarakat sehubungan 

dengan tindak pemerintahan berupa keputusan. 

Selain itu Muin Fahmal63 menyatakan bahwa dalam bidang hukum 

administrasi dikembangkan asas-asas umum hukum bagi penyelenggara 

                                                 
62 Philipus M.Hadjon, asas-asas umum pemerintahan yang baik, wide Paulus E.Lotulung,  
    himpunan makalah AAUPB 1994, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Hal. 106-107. 
63 Muin Fahmal, 2006. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan  
    Pemerintahan Yang Baik. Yogyakarta: UII Press, Hal. 44. 
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pemerintahan yang layak untuk mencari cara yang sesuai hukum 

(rechmatigeheids) terhadap tindakan pemerintahan. Asas-asas tersebut akan 

bertambah penting apabila dalam memenuhi tuntutan terselenggaranya 

kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan banyak peraturan perundang-undangan 

yang memberikan keleluasaan (kebebasan) yang besar kepada aparat 

pemerintahan. 

Dalam kepustakaan hukum administrasi, asas-asas umum pemerintahan 

yang baik disistematisasi atau diklasifikasi, antara lain oleh Duk-Loeb-Nicolai 

dalam bukunya berjudul "Bestuurrecht", (1981) juga oleh van Wijk/Konijnenbelt 

dalam bukunya berjudul "Hoofdstukken van Administratief Recht. Sistematisasi, 

oleh van Wijk/Konijnenbelt dikutip Indroharto dalam bukunya berjudul Usaha 

Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tahun 1991 

halaman 307 sampai dengan 312. Asas-asas tersebut dikelompokkan sebagai 

berikut:64 

1. Asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan yang meliputi: 

‒ Asas kecermatan formal 

‒ Asas "fair play" 

2. Asas formal mengenai formulasi keputusan, yang meliputi :  

‒ Asas kepastian hukum 

‒ Asas kepercayaan atau asas harapan-harapan yang telah ditimbulkan 

‒ Asas persamaan 

‒ Asas kecermatan material  

                                                 
64 Philipus M.Hadjon, asas-asas umum pemerintahan yang baik, vide Paulus E.Lotulung,     
     himpunan makalah AAUPB 1994, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Hal. 107-108. 
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‒ Asas keseimbangan 

Sebagai perbandingandiketengahkan juga asas-asas serupa di Perancis 

yang dikenal dengan nama "asas-asas umum hukum publik" (principes generaux 

du droit publique),65 yang terdiri atas: 

1. Asas persamaan (egalite); 

2. Asas tidak boleh mencabut keputusan bermanfaat (intangibilite de effects 

individuels des actes administratifs). Dengan asas ini keputusan yang 

regelmatig tidak boleh dicabut apabila akibat hukum yang bermanfaat telah 

terjadi; 

3. Asas larangan berlaku surut (principe de non retroactivite des actes 

administratifs); 

4. Asas jaminan masyarakat (garantie des libertes publiques); 

5. Asas keseimbangan (proportionnalite). 

Paulus E. Lotulung mengatakan bahwa dalam hukum Administrasi Negara 

dikenal adanya AAUPB yang ditujukan terciptanya tata pemerintahan yang baik, 

baik dalam pemerintahan umum maupun dalam pembangunan ekonomiada 4 

unsur utama yakni akuntabilitas, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan. 

Kalau dibandingkan rincian asas-asas umum pemerintahan yang baik di Belanda 

dengan asas umum hukum publik di Perancis kiranya tidak relevan, karena asas-

asas tersebut memang tidak dirinci dalam peraturan perundangan tetapi ditemukan 

oleh hakim melalui "rechtsvinding". Hal menarik dalam asas-asas yang 

berkembang di Perancis adalah asas nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 di atas. Asas 

                                                 
65 Ibid., Hal. 108. 
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nomor 2 kalau dibandingkan dengan Belanda kiranya dapat disejajarkan dengan 

asas kepastian hukum. Asas ini kiranya patut mendapat perhatian dalam hukum 

administrasi Indonesia. Hadjon (1994) juga menyoroti tentang jurus pengaman66. 

Sampai saat ini setiap keputusan tata usaha negara di Indonesia selalu diakhiri 

dengan kalimat yang sama, yaitu: apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan 

dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dalam praktek tidak 

jarang rumus tersebut dianggap sebagai jaminan untuk setiap saat mencabut 

keputusan yang dianggap keliru, bahkan mungkin digunakan sebagai sarana 

klausul pengaman (veiligheidsclausule).Tetapi sebetulnya rumus seperti itu di satu 

sisi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan di pihak lain bertentangan 

dengan asas praduga "rechtmatig" (vermoeden van rechtmatigheid, praesumptio 

iustae causa) bahwa setiap tindakan pemerintahan termasuk keputusan, harus 

dianggap "rechtmatig" sampai ada pembatalannya. Hal itu tidaklah berarti bahwa 

tidak boleh mencabut keputusan yang keliru. Keputusan yang keliru atau 

keputusan yang mengandung cacat lainnya dapat saja dicabut dengan 

memperhatikan ketentuan hukum administrasi, baik tertulis maupun berupa asas-

asas hukum, sehingga tidak setiap ada kekeliruan dalam keputusan lahir 

wewenang bagi pemerintah (pejabat yang menerbitkannya) untuk mencabutnya. 

Wewenang untuk mencabut keputusan yang keliru tidak bergantung pada klausul 

yang disebut sebagai klausul pengaman (veiligheidsclausule): "apabila di 

kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini dan seterusnya ...". 

Meskipun tidak ada klausul pengaman seperti keputusan yang keliru dapat dicabut 
                                                 
66 Paulus E. Lotulung: Tata pemerintahan yang baik dalam korelasinya dengan hukum administrasi   
    sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sukardja 2014: Hukum Tata Negara dan Hukum Adminsitrasi  
    Negara, dalam persfektif fikih sejarah. Jakata: SMAR Grafika, Hal. 241. 
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dengan memperhatikan berbagai ketentuan serta asas hukum yang berlaku. 

Dengan demikian dan segala aspeknya klausul pengaman lazimnya itu tidak perlu 

ada. 

Ahmad Sukarja menambahkan asas tanggung jawab dan asas 

pengawasan.67 Berdasarkan catatan sejarah68, di Indonesia pemikiran tentang 

asas-asas umum pemerintahan yang baik secara populer pertama kali disajikan 

dalam buku Prof. Kuntjoro Purbopranoto berjudul Beberapa Catatan Hukum Tata 

Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Selanjutnya banyak 

buku/penulisan yang kemudian mengutip asas-asas tersebut.  

Prof. Kuntjoro Purbopranoto, dalam Hadjono (1994)69adanya 13 asas yang 

diusulkan terdiri atas: 

1. Asas kepastian hukum; 

2. Asas keseimbangan; 

3. Asas kesamaan; 

4. Asas bertindak cermat; 

5. Asas motivasi; 

6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan. 

7. Asas "fair play"; 

8. Asas keadilan atau kewajaran; 

9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar; 

                                                 
67 Ahmad Sukardja, 2004. Op.cit, Hal. 242. 
68 Philipus M.Hadjon, Op.cit, Hal. 109. 
69 Ibid., Hal 110 Disampaikan bahwa azas no. 1 s.d no. 11 merupakan terjemahan dari kuliah Prof.  
    R. Crince Le Rol pada Penataran Lanjutan Hukum Universitas Airlangga Tahun 1976.  
    Sedangkan  no. 12 dan no. 13 tambahan dari Prof. Kuntjoro Purbopranoto yang merupakan azas  
    khas Indonesia.  
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10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal; 

11. Asas perlindungan atau pandangan hidup; 

12. Asas kebijaksanaan; 

13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. 

Seterusnya, Ateng Syafrudin (1994)70 juga menyampaikan pendapatnya 

tentang AAUPB yang diajukan pada Diskusi Terbatas sebagaimana disebutkan di 

atas. Beliau menyampaikan bahwa begitu pentingnya masalah pemerintahan 

termasuk AAUPB ini, maka Tom Pain seperti dikutip oleh K.C. Wheare dalam 

bukunya “Parlemen dan Politik” pada tahun 1951 yang  berbunyi “tidak ada suatu 

soal yang lebih menarik hati setiap orang, kecuali mengenai pemerintahan, 

keamanan seseorang baik kaya maupun miskin dan pada sebagian besar 

kemakmurannya berhubungan erat dengan pemerintahan. Oleh karena itu 

kepentingannya dan juga kewajibannya untuk mempelajari dasar-dasar 

pemerintahan serta cara-cara pelaksanaannya”.71 

Pemerintah Daerah memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya itu. Wewenangnya meliputi: 

a. Menetapkan Peraturan Daerah (regelendebevoegdheid); 

b. Menetapkan Keputusan Kepala Daerah (bestuurende bevoegdheid). 

Kedua wewenang itu menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1974 diberikan 

kepada Kepala Daerah dengan beberapa pembatasan atau persyaratan. Contoh, 

bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah disyaratkan memperoleh persetujuan 

                                                 
70 Ateng Syafrudin, 1994. Azas-azas Pemerintahan yang Layak, Pegangan Bagi Pengabdian   
    Kepada Daerah Paulus E.Lotulung, Himpunan Makalah AAUPB 1994, Bandung: PT.Citra   
    Aditya Bakti, Hal. 22. 
71 Ibid., Hal. 24. 
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DPRD. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang disyaratkan 

mendapat pengesahan daripejabat yang berwenang untuk berlakunya, apabila: 

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat,ketentuan-ketentuan 

yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau 

tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang ditujukan langsung kepada rakyat; 

2. Mengadakan ancaman pidana berupa denda atau kurunganatas pelanggaran 

tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 

3. Memberikan beban kepada rakyat misalnya pajak atauretribusi daerah; 

4. Menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui olehumum karena 

menyangkut kepentingan rakyat, misalnya hutang-piutang menanggung 

pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah 

AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menetapkan perhitungan 

APBD, dan mengatur gaji pegawai, dan lain-lain. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masalahkepentingan umum sangat 

penting karena dapat disalah gunakan sehingga perlu ada tindakan yang tepat dan 

baik.72 Ateng Syafrudin (1994)73, selanjutnya menyampaikan bahwa syarat yang 

mendasar ialah bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya. Dengan demikian pembatasannya itulah yang harus diawasi oleh 

instansi yang berwenang. Pembatasan yang bersifat umum adalah pembatasan 

yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Pengertian 

kepentingan umum adalah pengertian yang luas.Menurut Fahmal, (2006) 

                                                 
72 L. Fahmal. Op.cit, Hal. 40. 
73 Ateng Syafrudin, Op.cit, Hal. 25. 
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kepentingan umum adalah lawan kata dari kepentingan individu, artinya adalah 

kepentingan yang menyangkut orang banyak.74Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah kepentingan umum sering digunakan sebagai alasan untuk 

pembebasan sesuatu hak atas tanah dan penguasaan selanjutnya oleh pemerintah 

atau badan-badan usaha swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. Rumusan, 

batasan-batasan dan pengertian kepentingan umum dalam kaitan dengan 

pencabutan hak atas tanah begitu luas, seperti tercantum dalam Instruksi Presiden 

RI Nomor 9 Tahun 1973 sebagai pelaksanaan dariUU RI Nomor 20 Tahun 1971 

dan PP Nomor 39 Tahun 1973. Menurut Pasal 1 Lampiran Inpres tersebut, 

"sesuatu kegiatan dalam rangka pembangunan mempunyai sifat kepentingan 

umum apabila kegiatan tersebut menyangkut:75 

a. Kepentingan bangsa dan negara dan/atau; 

b. Kepentingan masyarakat luas, dan/atau; 

c. Kepentingan rakyat banyak/bersama dan/atau; 

d. Kepentingan pembangunan. 

Dari aneka ragam predikat yang diberikan kepada kepala daerah, baik 

sebagai kepala maupun sebagai pimpinan, administrator, penguasa tunggal dan 

lain-lain predikat itu ada yang melekat pada kedudukan, fungsi, wewenang, 

peranan dan tanggung jawabnya.Sudah sewajarnyalah bahwa jabatan itu meminta 

syarat yang sepadan dengan bobot tanggung jawabnya. Syarat bagi pengemban 

tugas jabatan itu dapat bersifat politis maupun bersifat administrasi teknik.Yang 

bersifat politis ialah harus diterima baik dan didukung oleh masyarakat melalui 
                                                 
74 Fahmal, 2006. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan   
    Pemerintahan Yang Baik. Yogyakarta: UII Press, Hal. 39. 
75 Ibid., Hal. 40. 
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DPRD serta diterima dan dipercayai oleh Presiden. Syarat yang bersifat 

administratif teknis di samping yang bersifat formal yang tercantum dalam UU RI  

Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 14, yang sangat penting adalah kemampuan nyata 

yang harus dibuktikan dalam menyelenggarakan pemerintahan itu.Menyeleng-

garakan pemerintahan dalam arti luas mencakup peranannya dalam pembangunan 

dan pembinaan masyarakat, memberikan motivasi secara persuasif-edukatif, tidak 

berdasarkan kekuasaan belaka. 

Yang terakhir ini mensyaratkan bahwa Kepala Daerah sebagai pamong 

patut dapat mengenal "geestelijk en materieel bestaan van het volks", mengenal 

kondisi dan situasi wilayah dan isinya, terutama harapan-harapan masyarakat 

yang dimintakan perhatiannya dari pejabat pemerintahan. Sering diungkapkan 

bahwa pengenalan yang diperlukan mencakup aspek geografi, demografi, dan 

sosiokulturalnya. Pengenalan unsur-unsur statika dan dinamika wilayah menjadi 

syarat mutlak bagi pembinaan wilayah yang menjadi rangkaian upaya 

mewujudkan ketahanan wilayah.76 

Syafrudin77,mengutarakan bahwa dariseorang Kepala Daerah dituntut ke-

pekaan sosial yang tinggi, ketajaman mengindentifikasi dan mempunyai daya 

mengantisipasi masalah-masalah yang diperkirakan bakaldihadapi serta 

menyiapkan diri menghadapinya dengan sikap waspada dan siaga. Sikap demikian 

adalah sesuai dengan ungkapan E.de Girardin (1806-1881) "regeren is 

vooruitzien". Mengemudikan dan menjalankan pemerintahan adalah melihat ke 

depan, Sebagaimana dikatakan WJM Kickert mengenai 
                                                 
76 Ateng Syafrudin, 1994 dalam Paulus E. Lotulung, Himpunan Makalah AAUPB 1994, Bandung:  
    PT.Citra Aditya Bakti., Hal. 35. 
77 Ibid., Hal. 35. 
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"Overheidsplanning",bahwa "In het citaat bestuuren is vooruitzien komst tot 

uiting dat gepaard moetgaan met toetkomst voorspelleen. 

Mengemudikan dan menjalankan pemerintahan baik pada tingkat pusat 

maupun pada tingkat daerah, selalu dinilai oleh masyarakat, dimanayang 

dinilainya bukan hanya hasilnya, melainkan juga tentang proses dan 

caranya.Penilaian atas baik buruknya adalah penilaian yang bersifat etika. Kalau 

darisegi dayaguna dan hasilguna termasuk penilaian darisegi ilmu administrasi, 

sedang penilaian darisegi kewajaran dan keadilan sering dibahas dalam kaitan 

ilmu hukum administrasi.Bidang yang mempertemukan antara kedua 

sudutpandangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah asas-asas umum 

pemerintahan yang layak (beginselen van behoorlijk bestuur). Itulah sebabnya 

bahwa asas-asas tadi sebagai kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir, dibahas 

baik dalam tulisan tentang ilmu pemerintahan (bestuurkunde) maupun dalam 

tulisan tentang ilmu hukum administrasi (administratiefrecht). 

Van Poelje membahasnya pada bagian Etika Pemerintahan setelah bagian 

pembentukan, perkembangan, koordinasi pemerintahan, dalam "Algemeene 

inleiding tot de bestuurkunde" tahun1953. Belinfante, tahun 1981 membahasnya 

dalam "Kort begrip van het administratiefrecht".Oleh kedua pakar tersebut yang 

disebut sebagai perintis dari asas-asas pemerintahan yang layak adalah Wiarda 

yang pernah memaparkan prasarannya di hadapan perhimpunan Tata Usaha 

Negara di Nederland tahun 195278.Dalam prasarannya itu Wiarda menyatakan di 

antaranya: 

                                                 
78 Ibid., Hal. 37. 
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“asas-asas umum pemerintahan yang layak itu sebagai tenden stendens etik, 

yang menjadi dasar hukum tata usaha negara kita, baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis-termasuk praktek pemerintahan  dan dapatlah diketahui pula 

bahwa asas-asas itu untuk sebagian dapat diturunkan dari hukum dan praktek 

itu, sedangkan untuk sebagian secara eviden langsung mendesak kita". 
 

Bagaimanakah halnya dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak di 

Indonesia?. Dalam Penjelasan UUD 1945 terdapat suatu ketentuan yang mendasar 

tentang Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam "Pembukaan" yakni negara 

berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil 

dan beradab."Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang 

mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaranegara untuk memelihara 

budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat 

yang luhur".Penjabaran dariketentuan konstitusional di atas telah dituangkan 

dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978; UU Nomor.8/1974 Tentang Pokok-

pokok Kepegawaian; Peraturan Pemerintah No.30/ 1980 Tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Presiden No.81/1971 Tentang Korps Pegawai 

Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.Kepala Daerah 

merupakan penyelenggara negara dalam rangkaian jabatan pemerintahan. Oleh 

karena itu baik secara moral maupun secara hukum wajib mengindahkan,mentaati 

ketentuan normatif yang memuat asas-asas yang terkandung di dalamnya sebagai 

penyelenggaraan pemerintahan79.De Haan, Durpsteen, dan Fernhout (1986) 

sependapat dengan Van Buuren80, untuk mengelompokkan asas-asas itu 

dalamkelompok yang bersifat formal dan yang bersifat material atau 

                                                 
79 Ibid., Hal. 38. 
80 Ibid., Hal. 39-48. 
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substantial.Yang dianggapnya termasuk bersifat formal ialah yang berkenaan 

dengan cara-cara pengambilan keputusan. Ini meliputi asas kecermatan, fair play, 

dan pemberian motivasi. Kendati diakuinya bahwa ketiga asas itu merupakan 

peralihan antara kelompok yang bersifat formal dengan yang bersifat 

material.Yang termasuk kelompok material atau substantial adalah asas kepastian 

hukum, asas persamaan, asas larangan kesewenang-wenangan, larangan 

penyalahgunaan kewenangan. Asas kecermatan juga dimasukkan lagi dalam 

kelompok ini, yaitu mengenai isi darikeputusan. Sebenarnya yang menjadi dasar 

penguji utamanya adalah asas yang berupa larangan bertindak sewenang-wenang. 

Seterusnya Syafrudin81 mengulas secara ringkas beberapa asas, yakni asas 

persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas 

pemberian alasan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang atau larangan 

detournement de pouvoir. 

1. Asas Persamaan 

Asas bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, di samping 

sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan berakar pada 

kesadaran hukum, itu merupakan suatu asas yang hidup dengan kuat dalam 

lingkungan administrasi. Hampir tidak ada penguasa seakan-akan dianggap 

suci berfungsinya prosedur yang benar adalah lanjutan dariasas 

persamaan.Asas persamaan memaksa pemerintahan untuk menjalankan 

kebijaksanaan. Bila pemerintahan dihadapkan pada tugas baru dalam kerangka 

sekian banyak keputusan administrasi, maka pemerintahan memerlukan 
                                                 
81 Ateng Syafrudin, 1994. Azas-azas Pemerintahan yang Layak, Pegangan Bagi Pengabdian   
    Kepada Daerah Paulus E.Lotulung, Himpunan Makalah AAUPB 1994, Bandung: PT.Citra  
    Aditya Bakti, Hal. 41-50. 
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aturan-aturan atau pedoman-pedoman. 

Bila ia sendiri menyusun aturan-aturan (pedoman-pedoman) itu untuk 

memberi arah pada pelaksanaan (pada dasarnya) wewenang bebasnya, maka 

itu disebut aturan-aturan kebijaksanaan. Jadi, tujuan aturan-aturan 

kebijaksanaan itu ialah menunjukkan perwujudan asas perlakuan yang sama. 

Bagaimana kuatnya asas persamaan itu tertanam pada warga dan para 

pejabat, tetapi dalam peradilan bahwa relatif jarang suatu dalil asas persamaan 

diterima, disebabkan oleh karena dua atau lebih keadaan konkret tidak pernah 

sepenuhnya sama antara satu sama lainnya. 

Jika suatu badan pemerintahan tidak memperhatikan hal ini atau bila 

penjelasan tidak meyakinkan, makabiasanya hakim tidak akan membatalkan 

karena bertentangan dengan asas pemberian alasan. Jadi permasalahannya 

ialah bahwa tidak cukup alasan kenapa tidak dianggap sama. 

2. Asas Kepercayaan 

Asas Kepercayaan juga termasuk ke dalam asas-asas hukum yang paling 

mendasar dalam hukum publik dan hukum perdata. Di dalam hukum 

pemerintahan ia dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan 

sedapat mungkin harus dipenuhi.Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi 

arti yuridis darijanji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan 

kebijaksanaan, dan bentuk-bentuk rencana (yang tidak diatur dengan 

perundang-undangan). Bila suatu badan pemerintahan atau seorang pejabat 

yang berwenang bertindak atas nama pemerintahan itu memberikan janji 

kepada seorang warga, asas kepercayaan menuntut supaya badan 



54 
 

pemerintahan (antara lain pada pelaksanaan suatu wewenang memberikan 

suatu keputusan), terikat pada janjinya. 

Agak lebih sulit keadaannya pada keterangan-keterangan yang diberikan 

oleh atau atas nama pemerintah yang menentukan dalam hal ini ialah apakah 

warga dengan memperhatikan keadaan mana keterangan diperoleh, boleh 

mempercayai informasi itu.  

Faktor-faktor yang harus diperhatikan ialah: siapa yang memberikan 

keterangan dan apakah jelas dengan maksud apa informasi itu diminta dan 

diberikan. 

Asas kepercayaan yang mensyaratkan bahwa pemerintahan harus pula 

memperhatikan aturan-aturan kebijaksanaan sendiri; setidak-tidak 

menyimpanginya untuk kerugian yang berkepentingan. Penyimpangan yang 

merugikan terhadap yang berkepentingan hanya mungkin bila tujuan suatu 

kebijaksanaan membenarkannya atau di dalam peraturan itu telah diadakan 

pengecualian yang jelas. Asas kepercayaan tidak menghalangi pemerintahan 

mengubah kebijaksanaan (untuk kerugian yang berkepentingan) tetapi asas ini 

menghalangi perubahan diberlakukan surut. Asas ini dimaksudkan pula  

bahwa pada perubahan kebijaksanaan yang merugikan harus diadakan masa 

peralihan yang pantas.Arti asas kepercayaan bagi terikatnya pemerintahan 

pada bentuk-bentuk rencana yang tidak berdasar Undang-undang, adalah sarna 

seperti pada aturan-aturan kebijaksanaan. 
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3. Asas Kepastian Hukum 

Asas Kepastian Hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat 

hukum material, yang lain masih bersifat formal. Aspek pertama hukum 

material terkait erat pada asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas 

kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali 

suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang 

berkepentingan.Dalam praktek dapat dipakai patokan bahwa suatu izin, 

persetujuan, pembayaran atau subsidi yang telah diberikan, tidak dapat ditarik 

kembali, kecuali dengan benar-benar mengingat, memperhatikan hal-hal di 

bawah ini: 

Pertama, asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau 

perubahan suatu keputusan, bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh 

perubahan keadaan atau pendapat. Kedua, penarikan kembali atau perubahan 

juga mungkin bila keputusan yang menguntungkan didasarkan pada 

kekeliruan, asal saja kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang berkepentingan. 

Ketiga, penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila yang 

berkepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak 

lengkap, telah ikut menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru. Keempat, 

penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila syarat-syarat atau 

ketentuan-ketentuan yang dikaitkan pada suatu keputusan yang 

menguntungkan tidak ditaati. Dalam hal ini dikatakan ada penarikan kembali 

sebagai sanksi. 

Pada kemungkinan-kemungkinan tersebut di bawah butir (i) dan iv, yang 
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penting adalah pertanyaan apakah dengan memperhatikan sifat suatu 

ketetapan, keadaan-keadaan yang dimaksud di situ, yang baru bisa terjadi 

setelah adanya ketetapan seharusnya relevan. Antara lain harus diterima 

bahwa suatu tanda kehormatan pemerintah tidak dapat ditarik kembali, bila di 

kemudian hari Presiden atau Mahkota dalam kerajaan berpendapat bahwa 

orang yang memperoleh tanda kehormatan itu seharusnya tidak layak lagi 

memilikinya. 

Pada umumnya asas kepastian hukum menentang diberlakukannya 

berdaya surut pada penarikan kembali dan perubahan yang merugikan mereka 

yang berkepentingan. 

Dalam hal-hal yang dimaksud di bawah butir Kedua di atas tadi 

(kekeliruan dapat diketahui atau yang berkepentingan memberikan keterangan 

yang tidak benar) penarikan kembali atau perubahan dengan daya surut yang 

merugikan yang berkepentingan tetap dimungkinkan.Sisi formal dariasas 

kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan 

ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus 

disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak 

kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang 

dikehendaki daripadanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada 

pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan dengan tidak mungkin 

adanya berbagai tafsiran yang ditujukan harus dapat terlihat, kewajiban-

kewajiban apa yang dibebankan kepadanya. 
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4. Asas Kecermatan 

Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus 

dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Badan pemerintahan dalam 

mempersiapkan dan mengambil ketetapan dapat dengan berbagai cara yang 

memungkinkan dapat melanggar asas ini. Suatu pemaparan secara lengkap 

tidak mungkin diberikan. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan 

pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogianya meneliti semua 

fakta yang relevan, dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke 

dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti 

tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru atau tidak memperhitungkan 

kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. 

Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang 

berkepentingan didengar dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu 

keputusan yang merugikan, bila yang berkepentingan memperoleh 

kesempatan menjelaskan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan 

menjelaskan pandanganmereka secara lisan (biasanya di hadapan seorang 

pejabat), asas ini membawa serta pula bahwa daridengar pendapat ini 

dibuatkan laporan tertulis. Suatu kewajiban mendengar hanya ada, sejauh 

pandangan ini ada manfaatnya. Kalau dariketentuan-ketentuan atau 

kebijaksanaan tetap dapat disimpulkan bagaimana seharusnya ketetapannya 

dan di samping itu fakta-fakta telah pasti, maka asas kecermatan tersebut 

mensyaratkan mendengar. 
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Bila pemerintah hendak menunjuk pada pernyataan pelanggaran 

daripejabat-pejabat, asas kecermatan mensyaratkan bahwa pejabat-pejabat itu 

harus membuat berita acara atau laporan tentang hal-hal yang 

didapatinya.Penting pula peran asas kecermatan dalam urusan dengan nasihat-

nasihat daripanitia-panitia penasihat dan sebagainya. Asas kecermatan 

membawa serta bahwa badan pemerintahan tidak boleh dengan mudah 

menyimpangi suatu nasihat yang diberikan, apalagi bila dalam panitia 

penasihat duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang 

diperbolehkan, tetapi mengharuskan suatu pemberian alasan yang tepat dan 

kecermatan yang tinggi. Jika yang menjadi soal adalah suatu nasihat ahli 

(dokter, insinyur, dan sebagainya), maka bertindak cermat mengandung arti 

misalnya bahwa harus diminta nasihat dariahli lain, sebelum menyimpangi 

nasihat yang telah diberikan. 

Meskipun badan pemerintahan yang bertanggung jawab, namun tidak 

boleh dengan mudah menyimpangi suatu nasihat yang diberikan. Tetapi juga 

kecermatan mensyaratkan pula bahwa suatu nasihat tidak boleh diambil alih 

begitu saja. Pada dasarnya badan pemerintahan tidak dapat berlindung di 

belakang nasihat itu, sebab hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan 

sendiri. Pada umumnya ini berarti bahwa bila suatu nasihat kurang sempurna 

pengunaannya sebagai dasar bagi suatu ketetapan adalah cermat. 

5. Asas Pemberian Alasan 

Asas pemberian alasan berarti bahwa suatu ketetapan harus dapat 
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didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya. Dapat dibedakan tiga 

subvarian:Pertama, syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi 

alasan;Kedua,ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh;Ketiga, 

pemberian alasan harus cukup dapat mendukung. 

Daripemerintah diharapkan suatu penyusunan yang rasional. Jadi 

pemerintahan senantiasa harus dapat memberi alasan mengapa ia telah 

mengambil ketetapan tertentu, dan yang berkepentingan berhak mengetahui 

alasan itu. 

Bila suatu ketetapan merugikan seorang atau lebih yang berkepentingan, 

maka pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa memberikan alasan 

sedapat mungkin segera diumumkan atau diberitahukan bersama-sama dengan 

ketetapan. Ini berlaku pula bagi suatu ketetapan yang menguntungkan (seperti 

surat izin), tetapi dengan jelas akan merugikan pihak ketiga (misalnya mereka 

yang tinggal di sekitarnya). Tidak selalu mungkin untuk dengan segera 

memberikan alasan (lengkap) pada saat pengumuman atau pernberitahuan 

ketetapan. Dalam hal ini dibolehkan untuk memberikan alasan secepat 

mungkin setelah diminta oleh salah seorang yang berkepentingan. 

Keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan ketetapan atau banding, 

senantiasa harus segera diiringi dengan pemberian alasan. Sudah dengan 

sendirinya bahwa suatu penolakan fiktif tidak perlu diberi alasan. Tetapi 

dalam hal ini, surat bantahan dapat dipakai sebagai alasan dalam perkara di 

muka pengadilan. 
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Agar perlindungan hukum administrasi dapat berfungsi dengan baik, hak 

memperoleh alasan-alasan dari suatu ketetapan adalah penting sekali. Sebab 

yang berkepentingan tidak dapat menyusun surat keberatannya, bila ia tidak 

mengetahui dasar-dasar apa yang dipakai untuk ketetapan yang merugikan 

dirinya. Juga bagi hakim, ketetapan dasar-dasar ini merupakan keharusan. Ia 

juga akan sulit menilai isi ketetapan yang diambil tanpa memiliki argumentasi 

penguasa. 

Bagian dari asas pemberian alasan ini mengandung arti bahwa kelompok 

fakta yang menjadi titik tolak dari ketetapan harus benar. Bila yang ternyata 

bahwa fakta-fakta pokok berbeda dari apa yang dikemukakan atau diterima 

oleh badan pemerintahan, maka dasar fakta yang teguh dari alasan-alasan 

tidak ada. Perlu dicatat bahwa dalam hal ini biasanya juga terdapat cacat 

dalam kecermatan. 

Alasan-alasan yang dikemukakan harus cukup meyakinkan. Pemberian 

alasan tidak saja harus masuk akal, tetapi secara keseluruhan harus sesuai dan 

memiliki kekuatan meyakinkan. Karena banyak sebab, pemberian alasan 

mungkin kurang baik.Pada umumnya dapat dikatakan bahwa akhirnya hampir 

semua cacat dalam suatu ketetapan dapat dikembalikan pada cacat dalam 

pemberian alasan. Karena itu dapat dilihat bahwa asas ini dalam peraturan 

AROB relatif sering disebut sebagai dasar pembatalan. 

Demikian pula keadaan interpretasi undang-undang keliru, kadangkala 

dikembalikan pada cacat dalam pemberian alasan ketimbang pada 

pertentangan dengan suatu aturan kebijaksanaan yang mengarah pada 
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kesimpulan adanya alasan yang cacat. Sebab dalam hal ini tidak dapat 

diadakan pembatalan karena bertentangan dengan suatu peraturan perundang-

undangan. 

6. Larangan detournement de pouvoir 

Sebagai asas umum pemerintahan yang baik, dipandang pula aturan 

bahwa suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk 

mana ia diberikan. Aturan ini sebenarnya tidak memerlukan penjelasan lagi. 

Pada umumnya penyalahgunaan suatu wewenang juga akan bertentangan 

dengan suatu peraturan perundang-undangan. Dewasa ini para hakim lebih 

condong pada kesimpulan ini. 

Asas lainnya yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan adalah asas 

keterbukaan.Beberapa pakar terkemuka yakni Philipus M. Hadjon, Ten Berge, 

dan Syachran Basah mengungkapkan bahan perbandingan dengan yang 

berlaku di Nederland berdasarkan pada Grondwet (1983) yang mewajibkan 

berlakunya asas keterbukaan82.Asas ini dipandang sebagai konsekuensi logis 

dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang berasaskan hukum. 

Asas keterbukaan mempunyai fungsi-fungsi penting, yaitu: 

‒ Fungsi partisipasi; keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta 

dalam proses pemerintahan secara mandiri; 

‒ Fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan; pada 

satu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberi pertanggungjawaban di 

muka umum, pada sisi lain sebagai alat bagi warga untuk mengawasi 

                                                 
82 Ibid., Hal. 49-50. 
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penguasa; 

‒ Fungsi kepastian hukum; keputusan-keputusan penguasa tertentu yang 

menyangkut kedudukan hukum para warga demi kepentingan kepastian 

hukum harus dapat diketahui, jadi harus terbuka; 

‒ Fungsi hak dasar; keterbukaan dapat mengajukan penggunaan hak-hak 

dasar seperti hak pilih, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk 

berkumpul dan berbicara. 

Di NegaraBelanda masalah keterbukaan diatur dalam Wet Openbaarheid 

van Bestuur (WOB) tahun 1978 dan Besluit Openbaarheid van Bestuur (BOB) 

tahun 197983. Menteri-menteri mengumumkan nasihat-nasihat dalam 

penyusunan Rancangan Undang-undang. Dan diberikan kesempatan kepada 

masyarakat luas sebelum sesuatu kebijaksanaan atau RUU diajukan kepada 

Parlemen. 

WOB membedakan dua jenis Wajib Informasi: 

1. Yakni kewajibanpenguasa untuk memberi informasi atas inisiatif sendiri 

dan atas permintaan warga. 

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana 

dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya  

cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan 

yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai 

dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, guna memberikan landasan dan 

                                                 
83 Ibid., Hal. 50. 
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pedoman bagi Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan 

tugas penyelenggaraan pemerintahan.84 

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah 

upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, 

budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan 

profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.85 

Bidara (1994)86menghimpun pendapat para pakar terkait 

AAUPB.Pertama-tama adalah pendapat Prof. Mr. F. H. Van der Burg 

memberikan definisi mengenai AAUPB menurut kedua pakar tersebut: 

AAUPB adalah asas-asas hukum yang tidak tertulis yang harus 

diperhatikan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam melakukan tindakan hukum 

yang akan dinilai kemudian oleh Hakim TUN. 

Asas-asas tersebut adalah: 

− Asas detournement de pouvoir. 

− Larangan untuk melakukan tindakan sewenangwenang. 

− Asas kecermatan. 

− Asas kewajiban untuk memberikan dasar pertimbanganpada putusan penetapan 

yang diambil. 

− Asas persamaan. 

− Asas kepastian hukum, termasuk asas kepercayaan 

                                                 
84 Ibid., 
85 Ibid., 
86 Olden Bidara, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Dalam Teori dan Praktek   
    Pemerintahan vide Paulus E.Lotulung. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 80-89. 
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Selanjutnya adalah pendapat dua pakar lainnya yakni Prof.Mr.J.B.J.M. 

ten Berg dan Prof.Mr. A.Q.C. memberikan pendapat tentang AAUPB 

meliputi kaidah-kaidah yang berlaku umum87, yakni: 

− Detournement de pouvoir. 

− Perbuatan sewenang-wenang. 

− Dinyatakan lebih lanjut bahwa AAUPB lainnya adalah: 

− Asas kecermatan. 

− Asas kewajiban memberikan dasar pertimbangan. 

− Asas kepastian hukum. 

− Asas menumbuhkan harapan (de gewekte verwachtingan) dan asas 

kepercayaan. 

− Asas persamaan. 

Selanjutnya dinyatakan bahwa asas "fair play" tidak menjadi asas mandiri, 

karena sudah tercakup dalam asas perbuatan sewenang-wenang dan asas 

kecermatan. 

Prof.Mr.Willem Konijnenbelt membagi AAUPB atas asas-asas formeel I 

dan II serta asas-asas materiel88, sebagai berikut: 

Formal I meliputi: 

− Persiapan yang cermat. 

− Asas “Fair Play” 

                                                 
87 Prof.Mr. J.B.J.M. Ten Berg dan Prof. Mr.A.Q.C. Tak dalam buku mereka yang berjudul   
    “Hoofdlijnen Van Het Nederlands Administratief Procesrecht” cetakan W.R.J. Tjeenk Willink  
    di Zwolle tahun 1987, Hal. 80. 
88 Prof. Mr. Willem Konijnenbelt dalam bukunya yang berjudul “Hoofdlijnen van het administratif   
    Reeht” cetakan Lemma B.V. Culembor Tahun 1988. Hal. 43 sebagaimana dikutip oleh Olden  
    Bidara dalam AAUPB dalam Teori dan Praktek pemerintahan, Hal. 81-82. 
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− Asas detournement de procedure. 

Sedangkan yang dimasukkan dalam asas formal II adalah: 

− asas untuk memberikan dasar pertimbangan. Inipun dibagi oleh beliau atas 

a. Kewajiban untuk memberikan dasar pertimbangarn 

b. Pemberian dasar pertimbangan yang cukup untuk menopang keputusan 

atau penetapan yang diambil. 

− Kepastian hukum formal, yakni keputusan/penetapan Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara harus dirumuskan dengan jelas.Arti daripada 

keputusan/penetapan itu tidak dapat dijelaskan oleh orang lain atau faktor-faktor 

lain yang belum pasti, sebab kalau tidak Anda tidak mengetahui apakah 

keputusan/ penetapan itu dapat dipegang secara pasti atau tidak. Yang 

dimasukkan dalam asas-asas materieel adalah: kepastian hukum secara material 

dan asas kepercayaan. 

− Asas persamaan. 

− Detournement de pouvoir. 

− Kecermatan secara material. 

− Asas keseimbangan (eyenredigheidsbeginsel). 

− Asas kesewenangan. 

SelanjutnyaM.J. in’t Veld dan Prof. Mr. N.S.J Koeman89 menyebut 

AAUPB sebagai berikut: 

− Detournement de pouvoir. 

− Kesewenangan. 

                                                 
89M.J. in’t Veld dan Prof. Mr. N.S.J Koeman, dalam buku mereka yang berjudul “Beginselen Van   
    Behoorlijk Bestuur” cetakan Tjeenk Willink Zwolle Tahun 1985, Hal. 35. 
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− Asas persamaan. 

− Kepastian hukum. 

− Harapan-harapan yang ditumbuhkan. 

− Fair play. 

− Kecermatan. 

− Pemberian dasar pertimbangan. 

Adapun Prof.Mr.J.G.Stenbeek menyebut tentang dasar-dasar 

gugatan meliputi:90 

− Bertentangan dengan sebuah kaidah yang berlaku penyalahgunaan 

kewenangan (detournement de pouvoir). 

− Kesewenang-wenangan. 

− Pada pihak lain bertentangan dengan sesuatu yang diterima oleh kesadaran 

hukum yang hidup mengenai pemerintahan yang seharusnya (Anderszins in 

strijd met enig in het .algemeen rechtsbewustijn levendbeginsel van behoorlijk 

bestuur). 

Lebih lanjut beliau membagi antara asas-asas formeel dan asas-asas 

materieel. 

Adapun yang digolongkan sebagai asas formeel adalah: 

− Asas kecermatan 

− Asas fair play 

− Tata prosedur yang baik yang mendahului pengambilan 

keputusan/penetapan. 

                                                 
90Prof.Mr.J.G.Stenbeek dalam bukunya “Wet Administratieve Rechtspraak Overheids   
   Beschikkiingen” cetakan ke-III B.V. s’Gravenhage Tahun 1984. Hal. 212. 
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Sedangkan yang digolongkan dalam asas-asas materieel adalah: 

asas pemberian dasar pertimbangan, yaitu: 

a. Pemberitahuan mengenai dasar-dasar pertimbangan kepada pihak-pihak 

yang bersangkutan. 

b. Kekuatan penunjang akan dasar-dasar pertimbangan tersebut. 

− Asas kecermatan. 

− Asas kepastian hukum. 

− Asas penumbuhan harapan yang harus dihormati. 

− Asas kesamaan. 

Adapun pendapat pakar lainnya yakni Prof.Mr.H.D. van Wijk dan 

Prof.Mr.Willem Konijnenbelt91adalah bahwa AAUPB dibagi  atas yang 

formal dan materiil. Asas-asas yang formal dibagi pula atas: 

1. Asas-asas yang berhubungan dengan proses persiapan dan pembentukan 

keputusan/penetapan. 

2. Asas-asas yang berhubungan dengan pemberian dasar pertimbangan dan 

penyusunan keputusan/ penetapan yang bersangkutan. 

Sedangkan asas-asas yang materieel adalah asas-asas yang berhubungan 

dengan isi dari keputusan/penetapan itu sendiri. 

Selanjutnya asas-asas yang masuk ke golongan formal I adalah: 

− Persiapan yang dilakukan secara cermat. 

− Asas fair play. 

− Detournement de procedure. Ini berarti bahwa suatu keputusan/penetapan 
                                                 
91Prof.Mr.H.D. van Wijk dan Prof.Mr.Willem Konijnenbelt dalam buku mereka yang berjudul   
    “Hoofdstukken Van Administratief Rechtspraak”, cetakan ke-V Vuga B.V. s’Gravenhage  
    Tahun 1984, Hal. 62. 
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yang diambil dengan mengikutiselalu procedure tidak berlaku bagi 

pengambilan keputusan/penetapan itu, atau, dengan lain perkataan jika suatu 

tujuan diusahakan,dicapai, dengan mengikuti prosedur yang salah. 

Adapun asas-asas yang termasuk dalam asas-asas formal yang ke II 

adalah: 

− Asas-asas pemberian dasar pertimbangan. Asas ini mencakup dua hal, 

yakni: 

a. Kewajiban untuk memberikan dasar pertimbangan dalam 

keputusan/penetapan. 

b. Dasar pertimbangan tersebut harus dapat menopang keputusan/penetapan 

yang bersangkutan. 

− Asas kecermatan, pemberian dasar pertimbangan dan advis-advis yang 

diperoleh. 

− Asas kepastian hukum I. 

Asas-asas yang berhubungan dengan isi darikeputusan-

keputusan/penetapan-penetapan adalah: 

− Asas kepastian hukum II/asas kepercayaan. Asas ini menjamin bahwa hukum 

positif harus diterapkan dan bahwa keputusan/penetapan tidak berlaku surut, 

yang merugikan pihak yang bersangkutan. Asas kepercayaan, menghendaki 

bahwa pihak Pejabat/Badan TataUsaha Negara tidak mengambil tindakan 

yang merugikan yang bersangkutan. Barangsiapa atas dasar-dasar percaya 

sepenuhnya bahwa pihak Pejabat/Badan Tata Usaha Negara akan 

mengambil suatu kewajiban tertentu dan atas dasar kepercayaan itu yang 
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bersangkutan telah melakukan hal-hal, yang bila ia mengetahui maksud dan 

tujuan Penguasa, ia sudah tentu tak akan rnelakukan sesuatu. 

− Asas kesamaan. Yang berarti bahwa untuk hal yang sama harus 

diperlakukan sama pula. 

− Detournement de pouvoir. 

− Kecermatan materieel. 

− Asas keseimbangan (Evenredigheidsbeginsel) Asas ini ditujukan kepada 

sanksi-sanksi yang dijatuhkan. 

− Asas kesewenang-wenangan. 

Kemudian Prof.Mr.F.H. Van den Burg dan Prof.Mr. M.C. Burkens92 

berpendapat  bahwa dasar-dasar gugatan, sebagai berikut: 

a. Bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang mengikat. 

b. Detournement de pouvoir. 

c. Kepatutan/kewajaran (redelijkheid). 

Di sini Hakim Tata Usaha Negara memeriksa dan menilai apakah Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara telah memperhatikan semua kepentingan yang 

terkaituntuk sampai pada pengambilan keputusan itu. Jadi di sini 

kebijaksanaan itu ditimbang, walaupun secara global saja. Sering juga cara 

ini disebut sebagai "Marginale toetsing". 

Kedua gurubesar itu kemudian mengikuti pembagian atas: 

a. Asas-asas formeel yang berhubungan dengan proses pengambilan 

                                                 
92 Prof. Mr.FH Van Den Berg dan Prof. Mr.MC Burkens dalam makalah mereka yang berjudul  
    “Administrative Rechtspraak in Indonesia” seperti dikutip oleh Olden Bidara dalam makalah  
    yang berjudul AAUPB dalam Teori dan Praktek pemerintahan videPaulus E Lotulung, Op.cit,  
    Hal. 86-87. 
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keputusan, yakni asas fair play 

b. Asas-asas formeel yang berhubungan dengan perumusan suatu 

penetapan, yakni asas pemberian dasar pertimbangan. 

c. Asas asas materieel yang berhubungan dengan isi dari penetapan, 

meliputi: 

− Kepastian hukum secara materieel: tidak berlaku surut yang 

merugikan para pihak jika diadakan perubahan atau pencabutan 

penetapan. 

− Asas kepercayaan (asas penumbuhan harapan). 

− Asas kesamaan. 

− Kecermatan secara materieel. 

− Asas keseimbangan. 

Pakar lainnya yang juga sering dirujuk pendapatnya adalah Mr.M.J.S. 

Korteweg-Wiers Cs.93 yang membedakan antara AAUPB yang formeel dan 

materieel. Dimana  yang digolongkan dalam asas-asas formeel adalah: 

− Persiapan yang cermat; 

− Fair play; 

− Detournement de procedure; 

− Kewajiban memberi dasar pertimbangan; 

− Dasar pertimbangan yang cukup untuk dapat rnenopang 

keputusan/penetapan yang diambil 

− Kepastian hukum. 
                                                 
93 Mr. M.J.S. Kortemeg-Wiers, Mr. G.L. Van Der Kraan, Mr. P.M.B. Schrijvers dan J.P.A.F.  
    vriens, dalam buku mereka yang berjudul “Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht, Samson-Vuga  
    Tahun 1988, Hal. 296. 
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Sedangkan yang dimasukkan dalam asas-asas secara materieel adalah: 

− Kepastian hukum secara materiil; 

− Asas kepercayaan; 

− Asas kesamaan; 

− Detournement de pouvoir; 

− Asas keseimbangan kecermatan materieel; 

− Larangan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. 

Pada dasarnya setiap intervensi pemerintahan harus didasarkan pada 

aturan perundang-undangan yang berlaku guna asas legalitas negara hukum. 

Akan tetapi, karena ada keterbatasan dari asas ini atau karena adanya 

kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada peraturan perundang-

undangan, maka kepada pemerintah diberi hak diskresi94, yaitu kemerdekaan 

pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan sosial. Diskresi merupakan salah satu pintu masuk bagi 

pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan 

tanpa harus terkait sepenuhnya pada Undang-Undang. Disadari bahwa 

diskresi  dalam prakteknya dapat berpeluang terjadinya benturan kepentingan 

antara pemerintah dengan warga negara. Menurut Sjachran Basah 

sebagaimana dikutip oleh Nomensen Sinamo95 Pemerintah dalam 

menjalankan aktivitasnya terutama dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara 

melalui pembangunan, tidak dapat bertindak semena-mena, dan harus 

akuntabel.  Dalam negara hukum harus seimbang antara hak dan kewajiban. 

                                                 
94 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), Hal. 229. 
95 Nomensen Sinamo. 2015 Hukum Administrasi Negar, Jakarta, Permata Aksara, Hal. 65. 
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Salah satu sarana dan prasarana menjaga ekuilibrium adalah peradilan 

administrasi, sebagai peradilan khusus yang berwenang dan menyelesaikan 

sengketa antara pemerintah dengan warga negara, dimana salah satu tolok 

ukur untuk menilai adalah dengan menggunakan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (AAUPB).96 

AAUPB telah berkembang dan menjadi kajian para sarjana dan ini 

menunjukkan bahwa konsep AAUPB merupakan konsep terbuka. Sebagai 

konsep terbuka, ia akan berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan 

waktu di mana konsep ini berada. Atas dasar ini tidaklah mengherankan jika 

secara kontemplatif maupun aplikatif AAUPB ini berbeda-beda antara satu 

negara dengan negara lainnya. Berdasarkan penelitiannya, Jazim Hamidi 

dalam Ridwan HR97menemukan AAUPB sebagai berikut: 

a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam 

lingkungan Hukum Admininstrasi Negara; 

b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara 

dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi para hakim 

administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud 

penetapan/beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak 

penggugat; 

c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak 

tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di 

masyarakat; 

                                                 
96 Ibid. Ridwan HR. Op.cit, Hal. 234. 
97 Ibid., Hal. 234-235. 
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d. Sebagai asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan tersebar 

dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu 

berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas 

hukum. 

H.D. van Wijk/Willem Konijnnenbelt98 menulis sebagai berikut: 

“Bestuursorganen zijn-aangenomen dat ze bevoegd zijn een bepaald 

handeling te verrichten-bij hun handelen niet allen geboden aan wettelijk 

regels, aan het geschreven recht; daarnaast moeten zij het 

ongeschrevenn recht in acht nemen. Het ongeschreven, dat wil zeggen 

vooral de algemene van behoorlijk bestuur”.99 

(Organ-organ pemerintahan yang menerima wewenang untuk melakukan 

tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terkait pada 

peraturan perundang-undangan hukum tertulis disamping itu organ-organ 

pemerintahan harus memperhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas 

umum pemerintahan yang baik). 

 
Berdasarkan hasil telaahan Rizal Djalil (2014)100, kendala utama yang 

dihadapi oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal adalah lembaga tata kelola terkait dengan elemen 

efektivitas pemerintah. Selanjutnya menurut Basri (2009) dalam Rizal Djalil 

(2014)101 elemen efektivitas pemerintah merupakan inti sari dari kualitas 

governance. 

                                                 
98 Ibid., Hal. 235. 
99 H.D. van  Wijk/Willem Konijnnenbelt, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja  
    Grafindo Persada, 2014), Hal. 235. 
100 R. Djalil, (2014), Akuntabilitas Keuangan Daerah, RMBOOKS PT. Wahana Semesta  
    Intermedia, Jakarta, Hal. 417. 
101 Ibid., Hal. 417. 
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Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah baik pada masa orde lama 

maupun pada masa orde baru belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat 

mengingat masih: (1). Rendahya budaya kerja birokrasi dalam melayani 

masyarakat, (2).  Maraknya KKN, (3). Rendahnya etos dan etika profesi 

birokrasi, (4). Rendahnya produktivitas dan kreatifitas birokrasi, (5).  Terjadi 

birokrasi yang tumpang tindih.  

Untuk itu dalam UU RI  Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 

periode Tahun 2005-2025 telah diamanatkan bahwa pembangunan aparatur 

dilaksanakan melalui reformasi birokrasi guna meningkatkan profesionalisme 

aparatur dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk mendukung 

keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya102. Tujuan yang 

diharapkan melalui reformasi birokrasi ini adalah (a). mengurangi dan 

menghilangkan penyalahgunaan wewenang publik, (b). menjadi most 

improved beaurocracy, (c). meningkatnya mutu pelayanan, (d). meningkatnya 

mutu rumusan dan pelaksanaan kebijakan, (e). meningkatnya efisiensi 

pelaksanaan tugas organisasi, (f). menjadikan birokrasi yang antisipatif, 

proaktif dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan lingkungan 

strategis103. 

Sebagai perbandingan, Penulis menguraikan juga asas-asas umum 

pemerintahan yang baik berdasarkan beberapa Undang-Undang Republik 

Indonesia antara lain Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi 

                                                 
102 Lihat lampiran Undang-Undang  RI Nomor 17Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025,  
    sub bab IV. 1.2 angka 35. 
103 R. Djalil, 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah, RMBOOK. PT. Wahara Semesta Intermedia,  
    Hal. 420-421. 
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Pemerintahan, UU Nomor 28 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bebas KKN, UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. Adapun AAUPB menurut UU Nomor 30 Tahun 2014  meliputi azas: 

a. Kepastian Hukum 

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara 

hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kepatutan keajegan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan 

pemerintahan. 

b. Kemanfaatan 

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus 

diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu 

dengan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; 

(3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepetingan 

kelompok masyarakat dengan kepentingan kelompok masyarakat lain; (5) 

kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan 

generasi yang sekarang dan generasi yang mendatang; (7) kepentingan 

manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. 

c. Ketidakberpihakan 

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang 

mewajibkan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan 

dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan 
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mempertimbangkan kepentingan pada pihak secara keseluruhan dan tidak 

diskriminatif. 

d. Kecermatan 

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung 

arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada 

informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas 

penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga 

keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan harus dipersiapkan degan 

cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau 

implementasikan. 

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan 

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” 

adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan 

tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau 

kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian 

kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau 

tidak mencampur adukkan kewenangan. 

f. Keterbukaan 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

negara. 
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g. Kepentingan umum 

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang 

mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang 

aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. 

h. Pelayanan  yang baik 

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang 

memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas 

sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme104 dijelaskan bahwa Asas-asas umum 

penyelenggaraan negara meliputi: 

1. Asas Kepastian Hukum;  

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;  

3. Asas Kepentingan Umum;  

4. Asas Keterbukaan;  

5. Asas Proporsionalitas;  

6. Asas Profesionalitas; dan  

7. Asas Akuntabilitas. 
                                                 
104 Lihat Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih  
    dan Bebas KKN, Pasal 3 dan penjelasan angka 1 sampai dengan angka 7. 
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Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah  asas dalam 

negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan, dan  keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. 

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah 

asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 

pengendalian penyelenggaraan negara. 

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang 

mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif 

dan selektif. 

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka 

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, 

dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia 

negara. 

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang 

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara 

Negara. 

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang 

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
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masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah, pada Bab IV Pasal 20 disebutkan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum 

Penyelenggaran Negara yang terdiri atas: 

1. Asas Kepastian Hukum;  

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;  

3. Asas Kepentingan Umum;  

4. Asas Keterbukaan;  

5. Asas Proporsionalitas;  

6. Asas Profesionalitas; 

7. Asas Akuntabilitas; 

8. Asas Efisiensi; dan 

9. Asas Efektivitas. 

Dalam penejelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah Pasal 20 dijelaskan bahwa Asas Umum Penyelenggaraan  

Negara dalam ketentuan ini sesuai dengan bunyi penjelasan pada Undang-

Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, ditambah Asas 

Efisiensi dan Asas Efektivitas. 

Seterusnya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 58 disebutkan bahwa 
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Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, 

dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri dari 10 Asas yaitu: 

1. Kepastian Hukum: asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam 

setiap kebijakan penyelenggara negara. 

2. Tertib Penyelenggara Negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, 

keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. 

3. Kepentingan Umum: asas yang mendahulukan kesejahteraan umum 

dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 

4. Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas 

hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 

5. Proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban penyelenggara negara. 

6. Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan 

kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Akuntabilitas: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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8. Efisiensi: asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber 

daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang 

terbaik. 

9. Efektivitas: asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan 

berdaya guna. 

10. Keadilan: bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB adalah prinsip 

yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat 

Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. AAUPB yang dimaksud dalam UU ini 

dijelaskan pada pasal 10 meliputi:  

a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

b. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara 

seimbang antara: 

a. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; 

b. Kepentingan individu dengan masyarakat; 

c. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;  
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d. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan 

kelompok masyarakat yang lain; 

e. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; 

f. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi 

mendatang; 

g. Kepentingan manusia dan ekosistemnya; 

h. Kepentingan pria dan wanita. 

c. Asas ketidakberpihakan: adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan 

dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak 

secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.  

d. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu 

keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan 

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau 

pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau 

tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum 

keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. 

e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan 

setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan 

kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan 

tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak 

melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan 

kewenangan. 
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f. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk 

mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

negara. 

g. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, 

dan tidak diskriminatif. 

h. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang 

tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar 

pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.1.2. Negara Kesatuan 

Sistem pemerintahan berbeda dengan bentuk pemerintahan, juga tidak 

sama dengan bentuk negara. Menurut Grabowsky, bentuk negara berkaitan 

dengan dasar-dasar negara, susunan, dan tertib suatu negara berhubungan dengan 

organ tertinggi dalam negara itu dan kedudukan masing-masing organ dalam 

kekuasaan negara105. Sedangkan menurut Bagir Manan, bentuk negara 

menyangkut kerangka bagian luar organisasi negara yang dibedakan antara bentuk 

negara kesatuan dan bentuk negara federal.106 

Sedangkan menurut F.Isjwara, negara kesatuan (unitary state) ialah bentuk 

negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif 

                                                 
105 Grabowsky dalam F.Isjwara, 1992, sebagaimana dikutip Sirajuddin dan Winardi “Dasar-Dasar  
    Hukum Tata Negara Indonesia, 2015, Malang: Setara Press, Hal. 65. 
106 Bagir Manan, 2003. Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII Press, Hal. 1. 
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nasional-pusat. Menurutnya, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang 

paling kokoh jika dibandinfkan dengan federasi atau konfederasi, sebab dalam 

negara kesatuan terdapat persatuan (union) dan kesatuan (unity).107 

Berbicara tentang penyelenggaraan asas desentralisasi dalam sebuah 

negara erat kaitannya dengan bentuk negara yang dianut. Ditemukan perbedaan 

konsep dan implementasi antara desentralisasi pada negara kesatuan dengan 

negara federasi. Pada negara kesatuan, sumber kewenangan yang 

didesentralisasikan berasal dari Pemerintah Pusat (asas penyerahan kewenangan), 

sedangkan pada negara federasi, sumber kewenangan desentralisasi berasal dari 

negara bagian atau provinsi bersangkutan yang kemudian diakui oleh pemerintah 

federal (asas pengakuan) yang di atur melalui konstitusi.108 

Federasi adalah bentuk tengah, yakni bentuk kompromistis antara 

konfederasiyang hubungannya tidak erat dan negara kesatuan yang sangat kukuh 

ikatannya. Komponen-komponen suatu federasi menghendaki persatuan (union), 

tetapi menolak kesatuan. Bentuk negara federasi (federal) adalah gejala modern, 

yakni baru dikenal sekitar tahun 1787, ketika pembentuk-pembentuk konstitusi 

Amerika Serikat memilih bentuk federasi sebagai bentuk pemerintahan mereka. 

Sejak saat ini Amerika Serikat menjadi “bentuk model” dari hampir semua 

federasi-federasi yang dibentuk kemudian.  

C.F. Strong menyatakan bahwa, bentuk federasi baru dikenal pada abad 

modern karena membutuhkan beberapa syarat. Ia berpendapat minimal diperlukan 

dua syarat untuk mewujudkan suatu federasi. Pertama, harus ada semacam 
                                                 
107 F.Isjwara, 1992, Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Bina Cipta, Hal. 2. 
108 Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, 2017. Politik Desentralisasi di Indonesia, Sumedang:  
    IPDN Press, Hal. 3. 
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perasaan nasional (a sense of nationality) diantara anggota-anggota kesatuan-

kesatuan politik yang hendak berfederasi itu. Kedua, harus ada keinginan dari 

anggota-anggota kesatuan politik itu untuk melakukan persatuan (union), bukan 

kesatuan (unity), karena apabila anggota-anggota itu menginginkan kesatuan, 

bukan federasi yang dibentuk melainkan negara kesatuan.109Selanjutnya Strong 

mencatat ada tiga ciri khas yang terdapat dalam negara federal. Yaitu: supremasi 

konstitusi federal, adanya pembagian kekuasaan (distribution of power) antara 

negara federal dengan negara bagian, dan adanya suatu kekuasaan tertinggi yang 

bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara 

federal dan negara bagian. 

Bentuk negara konfederasi merupakan gabungan antara negara-negara 

yang telah berkedaulatan dengan menggunakan satu-satunya perangkat yang 

dimiliki, yaitu kongres. Artinya, negara-negara dalam konfederasi itu tetap 

memiliki kedaulatan dan konstitusinya sendiri-sendiri (tidak ada pelimpahan 

wewenang), namun pemerintahan yang berkedaulatan di tiap-tiap negara tersebut 

bersepakat untuk duduk satu meja memikirkan segala sesuatu kemungkinan kerja 

sama dalam forum yang dinamakan kongres tersebut. Jadi bentuk negara 

konfederasi ini adalah bentuk yang paling lunak dari federasi. Didalam negara 

konfederasi, suatu wewenang dapat dilakukan bersama-sama sesuai dengan 

pembicaraan bersama.110 

                                                 
109C.F Strong 2008. Konstitusi Politik Modern, kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk  
Konstitusi Dunia, Sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin dan Winardi, 2015, Dasar-Dasar  
Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Press, Hal. 65-66. 
110Sirajuddin dan Winardi 2015. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara  
      Press, Hal. 66. 
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Soehino memberi definisi atau penjelasan mengeni negara kesatuan 

sebagai berikut: 

“negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, 

melainkan hanya terdir dari satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam 

negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, 

yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi 

dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan 

dan melaksanakan pemerintahan negara baik pusat maupun di daerah-

daerah111.” 
 

Kekuasaan para penguasa pada abad XVII maupun abad XVII masih 

bersifat absolut dan masih dilaksanakannya azas sentralisasi (urusan pemerintahan 

milik pemerintah pusat) dan azas konsentrasi (segala kekuasaan serta urusan 

pemerintahan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat). Dalam 

perkembangannya dikarenakan perkembangan pesat yang terjadi dalam suatu 

negara, yaitu semakin luasnya wilayah, urusan pemerintahan semakin kompleks, 

serta warga negaranya semakin banyak dan heterogen, maka diberbagai negara 

telah dilaksanakan azas dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah 

pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah) dalam rangka penyelenggaran 

pemerintahan di daerah112. 

Dalam perkembanganya lebih lanjut juga di beberapa negara juga telah 

dilaksanakan azas desentralisasi (penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke 

daerah otonom) untuk menjadi urusan rumah tangga daerah otonom itu. 

                                                 
111 Soehino, 2000. Ilmu Negara edisi 3 Cetak 3. Yogyakarta: Liberti. Hal 224, Sebagaimana  
      dikutip oleh Rusdianto Sesung, 2013. Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah  
      Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus, Bandung: PT. Rifika Aditama, Hal. 10. 
112 Ibid., Hal. 11. 



87 
 

Pelaksanaan azas desentralisasi inilah yang melahirkan daerah-daerah otonom. 

Daerah otonom dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku113. Penjelasan lebih lanjut mengenai negara 

kesatuan yang didesentralisasikan tersebut dapat dilihat dari uraian yang 

dikemukakan oleh M.Solly Lubis berikut ini: 

“Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan 

tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu 

delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (local 

government). Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-

urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (central government) dan 

pemerintah lokal (local government) sehingga urusan-urusan negara dalam 

negara kesatuan tetap dalam satu kebulatan (eenheid) dan pemegang tertinggi 

dinegara itu adalah pemerintah pusat.”114 
 

Senada dengan penjelasan sebelumnya, Edie Toet Hendratno menyatakan 

bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara kesatuan dipegang sepenuhnya oleh 

pemerintah pusat115. Penjelasan  Edie Toet Hendratno mengenai konsep negara 

kesatuan yang kedaulatan sepenuhnya dipegang pemerintah pusat adalah sebagai 

berikut: 

“Negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan 

kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh 

satu pemerintah pusat. Kedaulatan sepenuhnya dari pemerintah pusat 

disebabkan karena di dalam negara kesatuan itu tidak terdapat negara-negara 

yang berdaulat. Meskipun di dalam negara-negara kesatuan wilayah-wilayah 
                                                 
113 Ibid., Hal. 11. 
114 M.Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah  
      Daerah (Bandung: 1983), Hal 8, Sebagaimana dikutip Rusdianto Sesung, 2013, Hukum  
      Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus, Hal. 11. 
115 Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme. Jakarta: Graha Ilmu  
      dan Universitas Pancasila Press, 2009, Hal. 46, Sebagaimana dikutip oleh Rusdianto Sesung,  
      2013, Op. cit, Hal. 11. 
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negara dibagi dalam bagian negara-negara tersebut tidak mempunyai 

kekuasaan asli seperti halnya dengan negara-negara bagian dalam bentuk 

negara federasi. 
 

Sirajuddin,dkk menambahkan bahwa implikasi dari negara kesatuan 

adalah munculnya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi 

dan otonomi. Dalam perspektif sejarah, pemerintahan lokal/daerah yang sekarang 

berasal dari praktik pemerintahan di Eropa pada abad 11 dan 12.116 

Pada saat sekarang ini suatu negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua 

bentuk117 yakni: Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan Negara 

kesatuan dengan sistem desentralisasi, dalam negara kesatuan dengan sistem 

sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh 

Pemerintah Pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang 

telah diinstruksikan oleh Pusat itu118. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan 

sistem desentralisasi, kepada kepala daerahdiberikan kekuasaan untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri yang kemudian melahirkan atau 

dibentuknya daerah-daerah otonomi, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan 

berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri119. 

Berikut ini  penjelasan lebih lanjut mengenai negara kesatuan dan otonomi 

daerah di Indonesia: 

“... Akan tetapi, sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya menganut 

asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan ada tugas-tugas 
                                                 
116 Sirajuddin, dkk, 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang: Setara Press, Hal. 2 
117 Edie Toet Hendratno, 2009, sebagaimana dikutip oleh Rusdianto Sesung, 2013, Op.cit, Hal. 12 
118 Ibid., Hal. 12. 
119 Soehino, Op.cit, Hal. 12. 
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tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik 

yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.120 Progres 

penyelenggaraan kekuasaan negara oleh lembaga-lembaga negara diatur 

menurut konstitusi negara. Saat ini konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah 

UUD 1945 yang telah diamandemen. Berdasarkan konstitusi ini, dalam sistem 

pemerintahan Republik Indonesia, proses penyelenggaraan kekuasaan negara 

berlangsung di tingkat nasional, daerah, dan desa. Negara Indonesia berbentuk 

kesatuan. Dengan bentuk negara kesatuan, pemerintah yang berdaulat ke 

dalam dan keluar hanya satu, yaitu pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu 

kota Jakarta. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat 

melimpahkan wewenang kepada aparatnya di daerah berdasarkan asas 

dekonsentrasi, menyerahkan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah 

tangga daerahnya berdasarkan asas disentralisasi/otonomi, dan menugaskan 

kepada daerah/desa untuk membantu pelaksanaan urusan pusat berdasarkan 

asas pembantuan.121 

Silalahi, U. dan Syafri, W, 2015 122 menjelaskan bahwa penyelenggaraan 

administrasi publik dalam suatu negara secara umum jatuh pada satu dari dua 

desain: sentralisasi atau desentralisasi. Baik sentralisasi dan desentralisasi 

keduanya berkenaan dengan distribusi kekuasaan otoritas antara pemerintah pusat 

dan pemerintahan daerah untuk mengelola pemerintahan dan kegiatan-kegiatan 

                                                 
120 Ni’matul, Huda,  2005. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Op.cit,  
     Hal. 14. 
121 Utang Rosidin, 2015. Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung: CV. Pustaka Setia, Hal. 9. 
122 U. Silalahi, dan Syafri, W, 2015. Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik, Menuju  
      Pelayanan Pemerintah Daerah lebih Transparan, Partisifatif, Responsif, dan Akuntabel,  
      Sumedang : IPDN Press, Hal. 85. 
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administrasi publik daerah. Sentralisasi merupakan pemusatan kekuasaan pada 

pemerintah dan administrasi pusat untuk mengelola daerah; sedangkan 

kebalikannya adalah desentralisasi sebagai pemusatan kekuasaan pada pemerintah 

dan administrasi daerah atau penyebaran kekuasaan kepada daerah untuk 

mengelola daerah. Desentralisasi pemerintahan mencakup transfer kekuasaan 

lewat pembuatan keputusan kepada pemerintah daerah, institusi-institusi, dan / 

atau sub-kelompok.123 

Desain sentralisasi sangat populer dan dominan digunakan di negara 

berkembang hingga tahun 1980-an. Ketika itu, kira-kira lima puluh tahun yang 

lalu, pemerintah sentralitis dan hirarkis sangat diperlukan dimana pengambilan 

keputusan berasal dari pusat, mengikuti rantai komando, hingga sampai kepada 

pejabat yang paling berhubungan dengan masyarakat sebagai pelanggan (Osborn 

dan Gaebler. 1992)124. Akan tetapi disain sentralisasi lambat laun semakin tidak 

populer dan semakin ditinggalkan oleh banyak negara, baik negara berkembang 

dan sedang berkembang, dan juga negara maju. Pada tahun 1995, sebanyak 12 

dari 75 negara berkembang dengan populasi melebihi lima milyar, yang 

diperintah secara sentralistis, telah menginisiasi berbagai kebijakan untuk 

mentransfer kekuasaan politik (political power) dan kekuasaan administratif 

(administrative power), termasuk kekuasaan ekonomi dan keuangan (economy 

                                                 
123 U. Silalahi dan Syafri, W, 2015. Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik, Menuju  
      Pelayanan Pemerintahan daerah lebih transparan, Parstisifatif, Responsif, dan Akuntanbel,  
      Sumedang: IPDN Prees, Hal. 85. 
124 David Osbon.. sebagaimana dikutip oleh U. Silalahi dan Syafri, W, 2015. Desentralisasi dan  
      Demokrasi Pelayanan Publik, Menuju Pelayanan Pemerintahan daerah lebih transparan,  
      Parstisifatif, Responsif, dan Akuntanbel, Sumedang: IPDN Press, Hal. 86. 
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and financial power) kepada pemerintah lokalnya (Hentic & Bernier 1999)125. 

selanjutnya pada tahun 1997, lebih dari tiga perempat atau 63 dari 75 negara 

berkembang di Amerika Latin, Karibia, Afrika, dan Asia, telah mencoba beberapa 

bentuk desentralisasi. Bank dunia mengidentifikasi enam puluh negara dimana 

desentralisasi merupakan satu komponen penting dari strategi pembangunan.126 

Mengingat semakin kompleks dan luasnya tugas-tugas dan urusan 

pemerintahan serta panjangnya rentang kendali dengan berbagai alasan antara lain 

kondisi geografis wilayah, keragaman, jumlah penduduk, luasnya wilayah 

kemudian muncul gagasan untuk membagi atau mendistribusikan sebagian 

kekuasaan itu ke daerah yang kemudian secara konstitusional lahirlah 

pemerintahan daerah. Berdasarkan berbagai pengaturan diharapkan akan tercipta 

hubungan kewenangan yang setara, seimbang, dan sinergis antar pemegang 

kekuasaan, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahkan  dapat menjadi basis ke arah 

terciptanya sistem checks and balances sebagai prasyarat ke arah perwujudan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis.127 

Ada tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni: asas 

desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Asas Desentralisasi  

adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri. Sedangkan asas 

Dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat  atau  

kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-
                                                 
125 Hentic dan Bernier, 1999. sebagaimana dikutip oleh U.Silalahi dan Syafri, W, Op.cit, Hal. 86. 
126U. Silalahi dan Syafri, W, 2015. Op.cit, Hal. 86. 
127 Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Permata Aksara, 2014), Hal. 158. 
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pejabatnya  di daerah. Adapun Tugas Pembantuan adalah asas untuk turut 

sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan 

pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan 

kepada yang menugaskannya. Konsekuensi dari ketiga asas tersebut tercipta 

berikut: 128 

a. Otonomi Daerah, yaitu akibat dari desentralisasi lalu diadakan otonomi daerah 

yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b. Daerah Otonom, yaitu akibat adanya otonomi daerah lalu dibentuklah daerah-

daerah otonom, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Daerah otonom 

itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah 

tertentu yang berwenang dan berkewajiban mengatur serta mengurus rumah 

tangganya sendiri dalam ikatan NKRI, sesuai  peraturan perundang-undangan. 

c. Dalam Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor  32 

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dinyatakan bahwa otonomi luas ada pada daerah kabupaten/kota 

sedangkan otonomi terbatas pada daerah provinsi. 

Satu peristiwa penting di era globalisasi ialah dorongan untuk 

berdesentralisasi dan berdemokrasi dalam berpemerintahan Negara-negara 

berkembang dan sedang berkembang. Desentralisasi dapat dimaknakan sebagai 

transfer kekuasaan atau otoritas publik dan administratif untuk pengaturan dari 

                                                 
128 Ibid., Hal. 158-189. 
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pemerintah pusat ke tingkat bawah baik dalam satu hirarki teritorial (atau 

distribusi kekuasaan secara teritorial), atau unit-unit lokal/regional dan hirarki 

institusional (institutional hierarchy), dan organisasi fungsional 

nonpemerintah/private. Bagi Smith (1985)129, desentralisasi berhubungan dengan 

sejauhmana kekuasaan dan otoritas disebar melalui hirarki georafis dari negara, 

dan institusi-institusi serta proses-proses melalui mana terjadi pembagian. 

Sentralisasi dan desentralisasi berkenaan dengan distribusi kekuasaan atau 

otoritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola 

pemerintahan dan administrasi publik daerah. Sentralisasi merupakan pemusatan 

kekuasaan pada pemerintah dan administrasi pusat untuk mengelola daerah; 

kebalikannya adalah desentralisasi sebagai pemusatan kekuasaan pada pemerintah 

dan administrasi daerah atau penyebaran kekuasaan kepada daerah untuk 

mengelola daerah. Sebagai suatu praktis, desentralisasi digunakan secara bersama-

sama dengan sentralisasi dan keduanya berada dalam satu kontinum yang tidak 

bisa dipisahkan. Oleh karena itu tidak ada satupun negara atau pemerintahan atau 

administrasi publik yang mutlak sentralisasi atau desentralisasi. Bahkan penelitian 

baru-baru ini memperlihatkan satu kombinasi dari desentralisasi dan sentralisasi 

dan sistem governansi baik di negara berkembang dan negara maju. Semua sistem 

pemerintahan dan administrasi publik selalu meliputi kombinasi dari sentralisasi 

dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi bukan atribut yang dapat 

didikotomikan.  

                                                 
129U. Silalahi dan Syafri, W, 2015 dalam Smith, 1985. Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan  
      Publik, Menuju Pelayanan Pemerintahan daerah lebih transparan, Parstisifatif, Responsif, dan  
      Akuntanbel, Sumedang: IPDN Press, Hal. 88. 
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Oleh karena otoritas pemerintahan terbentang dalam satu kontinum antara 

centralized authority ke decentralized authority  maka tidak ada otoritas 

pemerintah mutlak sentralisasi dan mutlak desentralisasi. Dengan demikian, 

decentralization within the state tidak lepas dari sentralisasi (Turner & Hulme. 

1997)130. Akan tetapi ketika awal dominan ke arah sentralisasi maka lebih dari 

dua puluh tahun lalu telah ada perhatian sangat besar ke arah desentralisasi, baik 

diantara peneliti-peneliti akademis maupun para politisi (politicians), 

administrator publik (public administrators), birokrat (bureaucrats), dan 

masyarakat. Perhatian ini tidak terbatas  untuk negara-negara maju (developed 

countries), tetapi juga dinegara-negara berkembang (developing countries), dan 

negara-negara sedang berkembang (under developing countries). Tidak terbatas 

untuk negara-negara Barat, tetapi juga dibanyak negara-negara Afrika dan Asia 

dan negara-negara yang baru merdeka seperti negara kepulauan di Pasifik 

bernama Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Papua New Guinea. Secara 

dramatis banyak negara telah memberi respon positif bagi desentralisasi yang 

lebih besar dan luas. 

Sistem sentralisasi semakin ditinggalkan karena berbagai sebab seperti 

dianggap cenderung “anti-democratic”, otoritas tak demokratis (undemoctratic 

authority), tidak efektif dan tidak efisien dalam mencapai tujuan, serta sangat 

boros dalam menggunakan dana publik, tidak responsif terhadap pemenuhan 

kebutuhan dan aspirasi warga, serta kepentingan dan nilai-nilai lokal, tidak 

berfungsi dalam masyarakat dan perekonomian yang cepat berubah, kaya 

                                                 
130Turner & Hulme. 1997, dalam U. Silalahi dan Syafri, W, Op.cit, Hal. 90. 
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informasi dan pengetahuan dan tendensi menimbulkan public 

dissatisfaction.Smith(1985)131 mengemukakan bahwa banyak sarjana menerima 

sentralisasi sebagai suatu strategi pembangunan yang tidak efektif (ineffective 

development strategy) untuk negara-negara yang sedang berkembang. Mereka 

memperlihatkan kegagalan dari “the centralized, hierarchical, bureaucratic 

administrative model” untuk mencapai sasaran pembangunan dalam banyak 

negara. Oleh karena itu sejak tahun 1970-an, banyak pemerintah dari negara 

sedang berkembang telah mengadopsi kebijakan desentralisasi sebagai suatu 

reaksi terhadap era sentralisasi yang berasal dari sejarah panjang dari kolonisasi. 

Pada akhir tahun 1990-an, semakin banyak negara telah berusaha, untuk alasan 

masing-masing dan dengan berbagai derajad intensi dan keberhasilan, 

menguatkan pemerintah lokal melalui kebijakan desentralisasi. Ada sejumlah 

alasan mengapa tertarik menerapkan asas desentralisasi. Kulwan132 

mengemukakan alasan tersebut sebagai berikut:  

They include scholarly interest in devolution as an important political idea 

within democratic theory; the desire to understand the nature of political and 

administrative reforms; the need to identify and explain the problem 

confronting the implementation of these reform; and the requirement to 

provide effective solutions to these problems and so on. In light of the global 

economic changes that now shapepolicy options at the national level, most 

countries have found it necessary to re-examine their administrative structures 

in order to deliver goods and services more effectively and efficiently. 
 

Oleh karena itu organisasi-organisasi pembangunan internasional seperti 

World Bank, United Nations, dan the United States Agency for International 
                                                 
131 Smith, 1985, dalam U. Silalahi dan Syafri, W, Op.cit, Hal. 91. 
132 Op. cit. Hal. 91. 
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Development tidak hanya telah merekomendasikan desentralisasi sebagai suatu 

strategi efektif untuk pembangunan, tetapi juga mendorong pemerintahan negara 

sedang berkembang untuk menerapkan kebijakan desentralisasi melalui bantuan 

grants  dan financial. Konsekwensinya adalah, setelah merdeka, banyak negara 

sedang berkembang telah mengadopsi salah satu atau beberapa bentuk-bentuk dari 

desentralisasi yaitu deconcentralization, delegation, devolition dan divestment 

(4D).133 

Kata ‘mengurus’ dan ‘mengatur’ dalam pemberian otonomi kepada daerah 

dapat dibedakan, yaitu mengurus berarti fungsi penyelenggaraan pemerintahan 

yang dijalankan oleh pihak eksekutif daerah yaitu kepala daerah dan 

perangkatnya, sedangkan mengatur berarti  fungsi pengaturan yang dijalankan 

oleh pihak pembuat peraturan daerah yaitu legislatif yang dipegang oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Kesemuanya merupakan fungsi pemerintahan daerah 

itu sendiri baik provinsi maupun kabupaten/kota. 

Terkait  urusan penyerahan kewenangan ke daerah dikenal empat teori134 

yaitu: 

a. Teori Residu, menyatakan penetapan urusan daerah  dikukuhkan setelah 

ditetapkan  apa yang menjadi urusan pusat, yang berarti bahwa urusan daerah 

adalah sisa dari urusan pemerintah pusat. 

b. Teori Sistem material, dimana tugas-tugas pemerintah daerah ditentukan secara 

rinci dan spesifik untuk kemudian sisanya dibebankan kepada pemerintah 

pusat. 

                                                 
133 Ibid., Hal. 91. 
134Nomensen Sinamo, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Permata Aksara , Hal. 159. 
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c. Teori Sistem formal, dimana urusan rumah tangga ditentukan berdasarkan 

usulan daerah yang tidak mencakup urusan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerahlah yang lebih tinggi. 

d. Teori Sistem otonomi Riil, dimana urusan daerah didasarkan pada kebutuhan 

dan kemampuan riil daerah sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. 

Dari uraian di atas ditemukan sendi-sendi otonomi yaitu: (1) powersharing 

(pembagian kekuasaan), (2) distribution of income (pembagian pendapatan), (3) 

empowering (kemandirian administrasi daerah). Hipotesanya adalah semakin kuat 

sendi-sendi tersebut, maka semakin sehat dan kuat pelaksanaan otonomi daerah. 

Berkaitan dengan urusan daerah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa: 

(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan 

pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 

(2) Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan pemerintahan yang  sepenuhnya 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 

(3) Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. 

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar 

pelaksanaan Otonomi Daerah. 

(5) Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.135 

                                                 
135 Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Press, 2016), Hal.  
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Untuk perbandingan, disajikan tata pemerintahan daerah pada negara 

dengan sistem federal yakni di Amerika Serikat.  Berdasarkan Zimmerman, 

J.F.(1976) hlm 2, dijelaskan sebagai berikut: 

“In a federal system, such as the United States has had since 1789, all 

governmental powers are divided between (1) a national government and (2) the 

several state (province, canton, etc.) governments. The distribution of powers is 

made by means of a written constitution. The national government and each of the 

state governments are supreme within the respective fields assigned to them. Both 

national and state governments may levy taxes and enforce their laws against 

individuals”.136 Selanjutnya ditambahkan pula oleh Zimmermans, J.F.,(1976) 

bahwa: “Regardless of how much they differ in physical characteristics and 

wealth, the states  are constitutionally equal: a recently admitted state or one of 

the originally thirteen each has the same powers and rights under the constitution 

of the United States. The states also exhibit certain basic similarities in 

governmental powers and structure. Each state has a written constitution: each 

has executive, legislative, and judicial branches of government, with organization 

and powers that are everywhere similar. The states perform similar major 

functions, although from state to state their relative importance varies”.137 
 

Seterusnya, Samuel Humes dan Eileen Martin dalam  The Structure of 

Local Government (1969)   menjelaskan ada tiga tipe pemerintahan dari sisi 

kedaulatan dan pemerintahan daerah sebagai berikut: 

“...these are the supra-sovereign national, the quasi-sovereign province-state 

and the infra-sovereign local governments”. Ditambahkan pula bahwa: 

“Quasi-sovereign province-states are the major component parts of sovereign 

countries with a federal form of government. The essential principle of a 

                                                                                                                                      
      85. 
136 Zimmerman, J.F., State and Local Government, (New York: Barnes & Noble Books,1976),   
     Hal. 2. 
137 Ibid., Hal. 9. 
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federal form of government is that the sovereignty, i.e., the supreme political 

authority and power, is divided or shared between the national government 

and the province-state governments (of the major constituent geographical 

parts); one of the powers which is, in principle, reserved to the province-state 

government is  local government”.138 
 

Pendekatan berbeda oleh Sadu Wasistiono (2017)139 yang mengutarakan 

bahwa setiap organisasi, termasuk organisasi negara, membutuhkan instrumen 

untuk menjalankan fungsi manajemen agar dapat mencapai tujuannya secara 

efektif dan efisien. Ada beberapa pilihan alternatif yakni apakah fungsi-fungsi 

manajemen tersebut akan dilaksanakan secara terpusat atau melibatkan unit-unit 

tertentu dibawahnya, merupakan pilihan kebijakan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan dinamika organisasi. Secara teroritis sentralisasi mencakup segala 

urusan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan berada dalam 

genggaman pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilaksanakan secara 

dekonsentrasi.140 

Konsep pengelolaan kewenangan dapat secara terpusat dalam arti 

memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil organ pemerintahan  atau 

yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi disebut sentralisasi. 

Sedangkan konsep dimana pengelolaan kewenangan melibatkan unit-unit 

dibawahnya atau memberikan kesempatan kepada pemerintahan tingkat bawah 

membuat keputusan melalui pendelegasian kewenangan dalam suatu struktur 

                                                 
138 Humes, S., dan Martin, E., The Structure of Local Government, A Comparative survey of 81   
      Countries, The Hague: International Union of Local Authorities, 1969), Hal. 27. 
139 Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, 2017. Politik Desentralisasi di Indonesia, Sumedang:  
      IPDN Press. Hal. 1. 
140 Ahmad Yani, 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,  
      Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 5. 
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organisasi disebut sebagai desentralisasi. Kedua konsep inilah yang merupakan 

sarana penting bagi setiap level pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan 

produktivitas dalam proses pencapaian tujuan. Meskipun dalam contoh/analogi 

tersebut tidak terlalu persis namun, paling tidak dapat memberikan gambaran 

tentang konsep sentralisasi dan desentralisasi. Pemahaman diatas dapat pula 

digunakan pada konteks negara sebagai organisasi tertinggi suatu bangsa. Secara 

teoretis dan empiris pengelolaan negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

berbagai fungsi pemerintahan akan efektif dan efisien apabila menggunakan 

kedua asas yakni sentralisasi dan desentralisasi berdasarkan berbagai 

pertimbangan serta berdasarkan keputusan politik rezim yang sedang berkuasa. 

Pada masa tertentu maupun pada sistem politik tertentu, sistem sentralisasi 

merupakan pilihan yang paling efektif, sedangkan pada masa lain serta sistem 

politik yang berbeda, digunakan sistem desentralisasi, atau kombinasi antara 

keduanya dengan variasi pilihan.141 Dalam negara kesatuan, terlepas apa sistem 

yang digunakan kekuasaan yang sebenarnya tetap berada dalam genggaman 

pemerintah pusat dan tidak dibagi-bagi. Demikian pula tanggung jawab 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tetap berada ditangan pemerintah pusat 

walaupun dengan sistem desentralisasi.142 

Ketika persoalan politik, sosial, ekonomi suatu negara masih belum 

meluas dan terkendali dalam satu tangan pemerinah pusat, maka sistem 

sentralisasi merupakan pilihan yang tepat. Negara-negara yang menggunakan 

sistem pemerintahan tersentralisasi umumnya adalah negara berukuran kecil 

                                                 
141 Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, 2017, Op.cit, Hal. 2. 
142 Rusdianto Sesung, Op.cit, Hal. 13.  
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seperti Singapura, Timor Leste, Monaco dan lain sebagainya. Sistem 

pemerintahan tersentralisasi juga digunakan pada negara dengan sistem politik 

totaliter seperti Korea Utara. Namun ketika persoalan suatu negara semakin rumit 

dan kompleks, wilayah yang luas dan heterogen serta rentang kendali yang cukup 

panjang maka sistem desentralisasi merupakan pilihan politik yang bijaksana.143 

Kedua sistem sebagaimana dikemukakan diatas bukanlah merupakan 

pilihan alternatif yang harus dipertentangkan, tetapi merupakan pilihan saling 

melengkapi dengan tiga bentuk yakni dominasi sentralisasi (disertai desentralisasi 

terbatas), digunakan secara seimbang, atau dominasi desentralisasi (dengan 

sentralisasi terbatas). Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang melaksanakan 

sistem sentraliasasi dan desentraliasasi secara murni. Sebagaimana pendapat 

Kelsel (1973) yang dikutip oleh Bhenyamin Hoessein pada Wasistiono1 bahwa 

tidak mungkin terdapat total centralization atau total decentralization. Lebih 

lanjut dijelaskan oleh Bhenyamin Hoessein144bahwa:  

Tidak ada negara yang menganut desentralisasi 100%. Sebaliknya, kecuali bagi 

negara yang mempunyai negara-kota, hampir tidak ada negara yang 

menyelenggarakan sentralisasi 100%. Selalu terdapat suatu urusan 

pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan secara sentralisasi, tetapi tidak 

pernah terdapat suatu urusan pemerintahan apapun di negara kesatuan yang 

sepenuhnya diselenggarakan secara desentralisasi. 

Studi desentralisasi menjadi salah satu fokus kajian menarik dan ramai 

diperbincangkan pada dekade 2000-an. Hal ini merupakan bagian tidak 

                                                 
143 Op.cit. Hal. 2. 
144 Ibid., Hal. 2 
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terpisahkan dengan perkembangan demokratisasi yang semarak di beberapa 

negara, seperti di Timur Tengah dan Afrika. Perhatian serius para ilmuan 

menempatkan desentralisasi sebagai bagian penting dari proses demokratisasi 

yang dijalankan suatu negara, sehingga memberikan argumentasi kuat bahwa 

negara yang berdemokrasi selalu menerapkan desentralisasi. Karena itu 

desentralisasi perlu ditelaah secara mendalam sehingga dapat memberikan 

manfaat bagi kehidupan umat manusia. Desentralisasi pada dasarnya adalah anak 

kandung dari demokrasi, artinya proses demokratisasi akan memunculkan 

desentralisasi, karena desentralisasi memberi peluang bagi banyak pihak untuk 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada skala setempat.145 

Dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, asas desentralisisai 

merupakan suatu keniscayaan,. Hal ini tercermin pada Pasal 8 Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 yang merumuskan hubungan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah.146 

Pemahaman desentralisasi pada negara kesatuan maupun federal dalam 

studi ilmu politik berkaitan dengan distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan 

(teritorial). Menurut Smith, dalam Sadu Wasistiono dan Petrus 

Polyando147desentralisasi berkenaan dengan sejauhmana kekuasaan (power) dan 

kewenangan (authority) diserahkan melalui suatu hierarki secara geografis dalam 

negara. Oleh karena itu pertimbangan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah 

harus memperhatikan beragam aspek dan ruang lingkup. Hal ini mengingat 

                                                 
145 Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, 2017, Op.cit, Hal. 3. 
146 Sirajuddin, dkk, Op.cit, Hal. 23. 
147 Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, 2017, Op.cit, Hal. 23. 
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banyak kepentingan dan variasi persoalan yang harus dikalkulasi secara cermat 

dan bijaksana. 

Mengikuti pendapat Smith sebagaimana dikemukakan di atas, maka 

pertimbangan strategi desentralisasi perlu mengakomodasikan kepentingan pada 

saat kebijakan itu diambil dalam penyelesaian persoalan politik, sosial, dan 

ekonomi yang ada. Pada sisi lain perlu pula memprediksi perkembangan dimasa 

mendatang. Pilihan-pilihan rasional ini membawa dampak signifikan bagi suatu 

negara.148 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan desentralisasi 

suatu negara meliputi sejarah terbentuknya sebuah negara, letak geografisnya 

maupun kebijakan politik yang berkembang pada negara tersebut, serta faktor-

faktor lainnya. Melihat dari sejarahnya apakah suatu negara tersebut terbentuk 

karena adanya beberapa komunitas lokal/daerah yang bersepakat membentuk 

suatu negara, ataukah karena mereka memenangkan pertempuran melawan kaum 

penjajah sehingga mempersatukannya menjadi sebuah bangsa dan kemudian 

membentuk negara. Faktor ini berbicara bagaimanakah sejarah perkembangan 

pemerintahan pada masa lampau dalam negara tersebut.149 

Dari kondisi geografis analisis dilakukan dengan melihat apakah 

negaranya berbentuk daratan atau kepulauan, apakah wilayahnya cukup luas, 

sedang atau termasuk negara kecil. Pada aspek perkembangan politik, hal yang 

dipertimbangkan adalah tuntutan dari beberapa kelompok atau pihak. Dalam 

pemahaman yang lebih luas hal ini disemangati oleh dorongan mendapatkan 

                                                 
148 Ibid., Hal. 4. 
149 Ibid., Hal. 4. 
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pemerataan pembangunan secara berkeadilan, sedangkan dalam pemahaman yang 

sempit adanya kepentingan memperoleh kekuasaan. Kesemuanya itu menjadi 

perhatian yang serius bagi para ilmuan maupun praktisi kebijakan untuk 

merumuskan pilihan model penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan 

efisien.  

Ilmuan mengkaji fenomena yang terjadi sekarang dan kemudian 

merancang model penyelenggaraan pemerintahan yang dibutuhkan dengan 

berbagai formulasi. Tujuan terakhirnya adalah menawarkan gagasan dengan 

sistem yang tepat dan adaptif pada masa sekarang dan masa mendatang. Para 

pengambil kebijakan menentukan pilihan yang diambil sehubungan dengan model 

penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh semangat mengakomodasikan 

kepentingan pada saat kebijakan diambil. 

Berdasarkan transfer kekuasaan atau otoritas maka desentralisasi memiliki 

varietas yaitu dekonsentrasi (deconcentration), delegasi (delegation), devolusi 

(devolation), dan divestmen atau divestasi (divestment) (Cheema & Rondinelli. 

1983 : 18-25; UNDP.1997). Tipe desentralisasi ini ditulis dengan akronim 4D150. 

 Deconcentration  adalah transfer tugas-tugas dan fungsi-fungsi 

administrasi pemerintah pusat kepada unit lokal administrasinya. Dekonsentrasi 

adalah penugasan implementasi tentang program-program nasional ke cabang 

pemerintah yang lebih rendah. 

Delegationadalah transfer dari kekuasaan dan atau tanggung jawab 

administratif dan politik termasuk transfer tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada 

                                                 
150Cheema & Rondinelli, 1983, dalam U. Silalahi dan Petrus Polyando, Op.cit, Hal. 95. 
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pemerintah daerah atau organisasi fungsional di luar birokrasi pemerintah pusat. 

Delegasi adalah transfer tanggung jawab untuk jasa atau layanan dan administrasi 

ke institusi dan pemerintah lokal.  

Devolution adalah transfer tugas-tugas dan fungsi-fungsi ke tingkat sub-

nasional dari pemerintahan atau pemerintah daerah. Desentralisasi dalam bentuk 

devolusi adalah transfer kekuasaan ke unit-unit sub-nasional atau pemerintah 

daerah untuk menjadi lebih otonom. Devolusi sama dengan otnomi daerah, juga 

disebut desentralisasi demokratik (democratic decentralization). 

Divestment/Privatization adalah transfer tugas-tugas dan fungsi-fungsi 

publik kepada non-governmental organization (atau pripatisasi fungsi-fungsi 

publik), seperti NGOS, korporasi dan usaha. 

Dalam berpemerintahan dan beradministrasi publik, tidak ada sentralisasi 

mutlak atau desentralisasi total. Sentralisasi dan desentralisasi ibarat pendulum di 

mana dalam penyelenggaraan pemerintahan tiap negara melakukan penyebaran 

otoritas mendekati sentralistik atau desentralistik. Tetapi dalam penyebaran 

kekuasaan atau otoritas tersebut ada kecenderungan bahwa sentralisasi dalam 

derajat yang tinggi atau desentralisasi dalam derajat yang rendah menjadikan 

penyelenggaraan pemerintahan atau menjadikan pemerintahan atau menjadikan 

pemerintah cenderung menjadi otoriter. Sebaliknya, sentralisasi dalam derajat 

yang rendah atau desentralisasi dalam derajat yang tinggi menjadikan 

penyelenggaraan pemerintahan cenderung demokratis dan partisipatif.  

Dalam konteks desentralisasi sebagai sebuah pilihan kebijakan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan analisis dan perhatian secara 
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komprehensif oleh seluruh pemangku kepentingan. Para pembuat kebijakan perlu 

memperhatikan rincian rumusan norma atau rancangan aturan hukum sebagai arah 

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien . Legalitas yang jelas akan 

jadi penuntun keberlanjutan masa depan implementasi kebijakan desentralisasi. 

Oleh karena itu pasal-pasal yang tertuang dalam konstitusi harus menjadi landasan 

bagi semua pihak serta menjadi rujukan penyusunan norma dibawahnya. 

Landasan pokok yang perlu diingat ialah bahwa dinamika politik suatu 

negara ikut menentukan keberhasilan desentralisasi, sehingga para ahli 

menegaskan bahwa pada negara berkembang dan negara yang belum mapan 

dalam penyelenggaraan pemerintahannya perlu memperhatikan dengan cermat 

format dan konstruksi model desentralisasi. Merujuk pendapat Cheema dan 

Rondinelli151yang menegaskan bahwa para pembuat kebijakan desentralisasi dan 

otonomi daerah di negara berkembang perlu memformulasikan kerangka hukum 

yang jelas guna keberhasilan program desentralisasi. Hal ini dipahami bahwa 

kebutuhan akan desentralisasi perlu didesain sedemikian rupa sehingga 

memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan suatu negara demi 

tercapainya kesejahteraan bangsa.152 

Desentralisasi tidak boleh hanya dijadikan alternatif menentang model 

sentralisasi yang mungkin dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan kehendak 

kelompok tertentu. Lebih dari itu, desentralisasi harus menjadi solusi bagi suatu 

negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya, meskipun desentralisasi juga 

bukan “obat mujarab”. Dalam konteks desentralisasi, seluruh aspek kehidupan 

                                                 
151 U. Silalahi dan Syafri, W, Op.cit, Hal. 95. 
152 Sadu da Petrus, Op.cit, Hal. 5. 



107 
 

dipastikan menjadi landasan pijak dalam dasar perumusan model yang ideal suatu 

negara, seperti aspek politik, sosial, ekonomi dan juga aspek lainnya. Intinya 

desentralisasi memberikan keuntungan bagi pemberdayaan masyarakat di tingkat 

lokal dan melibatkan peran mereka dalam mengambil keputusan menyangkut 

wilayahnya. Inilah yang menjadi tujuan utama desentralisasi.153 

Para ahli merumuskan secara jelas lingkup tujuan desentralisasi 

menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan politik bagi negara maju maupun negara 

berkembang. Shepard (1971);D.K.Hart (1872), Maas, (1959); D.M.Hill 

(1974);Van Putten (1971) yang dikutip oleh Smith (2012)mengemukakan bahwa: 

Secara ekonomis desentralisasi dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi 

dengan tuntutan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan secara lokal dan 

barang publik. Desentralisasi berguna untuk mengurangi biaya, memperbaiki 

output dan memanfaatkan sumber daya manusia secara lebih efektif. Secara 

politis desentralisasi diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas (tanggung 

jawab), keterampilan politis dan integrasi nasional. Desentralisasi membawa 

pemerintah lebih dekat dengan masyarakatnya termasuk dalam pelayanan-

pelayanan kepada masyarakatnya, selain itu memberikan peranan kepada 

masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam politik lokal maupun nasional. 
 

Secara umum paradigma desentralisasi dapat dikatakan memiliki korelasi 

langsung dengan perkembangan demokratisasi sebuah negara. Keberanian 

masyarakat dalam menuntut hak mereka terhadap pelayanan oleh negara termasuk 

kesempatan untuk berperan serta dalam proses pembangunan mengakibatkan 

diperlukannya sususan pemerintahan lebih kecil yang dianggap paling dekat 

dalam menjawab tuntutan mereka. Hal ini tentu berdampak pada pengurangan 

                                                 
153 Ibid., Hal. 6. 
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posisi dan peran pemerintah nasional. Ketika masyarakat menghendaki pelayanan 

publik yang cepat dan mudah diijangkau, maka pemerintah lokal atau unit 

pemerintahan tingkat bawah perlu diperkuat.154 

Desentralisasi dalam pemahaman sebagai asas penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif perlu dirumuskan secara komprehensif, sehingga dalam 

implementasinya betul-betul menjawab tuntutan dan memberikan manfaat bagi 

kepentingan sebuah negara mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu 

diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam 

mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini penting bagi 

keberlangsungan pencapaian tujuan desentralisasi secara umum. Adanya kerelaan 

dari pemerintah nasional untuk mengurangi perannya, serta kesanggupan dari unit 

pemerintahan subnasional atau pemerintah lokal dalam menjalankan roda 

pemerintahan terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, 

menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan desentralisasi. 

Pengalaman beberapa negara dalam menerapkan desentralisasi secara 

besar-besaran baik di negara unitaris maupun negara federasi  dilandasi oleh 

komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara meluas 

dalam waktu yang lebih singkat. Komitmen tersebut didasari pada pemahaman  

bahwa kebutuhan desentralisasi merupakan suatu keniscayaan bagi negara besar 

yang menjalankan demokratisasi. Adapun faktor keberagaman kepentingan politik 

tetap menjadi titik acuan utama argumentasi rasional yang dibangun seperti 

geografis, sejarah, perkembangan ekonomi dan pengalaman ideologis  

                                                 
154 Ibid., Hal. 6. 
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terbentuknya suatu negara. Perbedaannya terletak pada dominasi peran faktor 

tertentu yang mengemuka ketika kebijakan desentralisasi diputuskan155. 

Hampir dipastikan bahwa desentralisasi merupakan instrumen dalam 

manajemen pemerintah yang dipakai sebagai bentuk pengelolaan negara ke arah 

yang lebih baik dan lebih adil untuk mengakomodasikan kepentingan semua pihak 

baik ditingkat lokal maupun mengurangi beban pemerintah nasional. Prinsipnya 

adalah dengan desentralisasi menciptakan ruang yang lebih besar bagi masyarakat 

lokal untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  Hal ini dilihat 

dari dampak yakni membuka ruang penguatan pemerintah lokal termsuk 

pembentukan unit pemerintahan baru guna melayani kepentingan masyarakatnya. 

Dari Sentalisasi ke Desentralisasi  

Desentralisasi dalam bentuk devolusi penting sebab dari semua tingkat 

pemerintahan diakui bahwa pemerintah daerah lebih langsung memberikan 

pelayanan publik kepada warga, sementara pemerintah daerah adalah satu institusi 

pelayanan (Epstein. 1988 : 10). Menurut Esman, praktek desentralisasi dilakukan 

karena “many activities of government are best performed by local authorities in 

the interest of efficiency, responsiveness, and democratic control” (Esman. 

1991)156. Menurut Cheema dan Rondinelli, pemerintahan dari suatu negara 

menerapkan desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan karena: 

First, from disillusionment with the results of central planning and control of 

development activities during the 1950s-1960s; Second, from the 

implicitrequirements for new ways of managing development programs and 

                                                 
155 Ibid., Hal. 7. 
156 Op. cit. Hal. 91. 
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project that were embodied in growht-with-equility strategies that emerged 

during the 1970s; And third, from the growing realization that as societies 

bicome more complex and governmnent activities begin to expand, it becomes 

increasingly difficult to plan and administer all development activities 

effectively and efficiently from center  (Cheema and rondinelli. 1983). 

Sementara Joachim von Braun dan Ulrike Grote (2000)157 mengemukakan 

empat tenaga pendorong/penggerak dari tuntutan untuk desentralisasi, yaitu 

regional political freedom, participation, and conflict resolution; pressure of 

global competition; demand for stabilization; demand for equity and efficiency in 

local public service.  Masing-masing dari tuntutan ini dijelaskan oleh Braun dan 

Ulrike Grote sebagai berikut.158 

• Regional political freedom, participation, and conflict resolution: 

desentralisasi muncul sebagai sebuah reaksi politik kepada gagalnya sistem 

politik yang tersentralisasi secara berlebih. Tipe desentralisasi ini setidaknya 

pertama-tama tidak didorong oleh tujuan efisiensi ekonomi tetapi oleh 

permintaan dari kemerdekaan regional dan kebebasan dari pengaruh 

pemerintah sentral. Mirip dengan ini, sejumlah besar gerakan-gerakan 

desentralisasi didorong oleh konflik etnik yang laten dan terbuka, atau 

instrumentalisasi oleh kekuatan lokal dan sentral. Juga, desentralisasi 

terlihat sebagai jalan untuk menghubungkan kembali rezim sentral 

kekelompok sosial yang dari mna mereka tampak semakin terceraikan. 

                                                 
157 Ibid., Hal. 92. 
158 Ibid., Hal. 92. 
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• Pressure of global competition: Desentralisasi, anehnya, tidak hanya 

merupakan tren globlisasi yang paralel, tetapi lebih tepatnya didorong 

olehnya. Peningkatan kompetisi diantara dan didalam negara-negara 

menekankan efisiensi alokasi dari segala sumber daya, baik yang dikelola 

secara publik ataupun privat, pada semua tingkatan termasuk regional dan 

lokal. Tekanan oksigen ini menstimulasi institusional yang endogen juga 

perubahan organisasional. Pemerintah didorong untuk melihat kebijakan 

internasional saat sedang membuat kebijakan mereka sendiri. Hal ini benar 

adanya di kebijakan perdagangan, perpajakan, stabilisasi bahkan di sosial. 

• Demand for stabilization: Sementara itu adanya peningkatan kebutuhan 

akan ekonomi berkembang dan transisi itu lebih “membuka diri”, hal ini 

mengekspos ekonomi keluar dan membuat mereka berpotensi untuk 

semakin rawan. Respon dari level regional dan lokal adalah untuk 

mendapatkan keuntungan atas perlindungan dan stabilisasi yang 

berhubungan dengan instrumen kebijakan. Desentralisasi ini kemudian 

menjadi “sukses besar” pada kawasan regional sebagai hasil yang 

paradoksikal dari “membuka diri”. 

• Demand for equity and efficiency in local public service: Sebagian besar 

berhubungan dengan kekuatan kompetisi global, yang telah disebut di atas, 

perubahan besar dalam strategi pengembangan telah diadopsi oleh banyak 

negara. Inefisiensi yang dicatat dalam manajemen dan pemberian pelayanan 

publik lokal, sering ditawarkan diawal melalui pemerintah sentral tanpa 

adanya gagasan yang jelas dari kebutuhan dan permintaan lokal, telah 
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menaikan permintaan untuk desentralisasi untuk meningkatkan level, 

kualitas dan efisiensi dalam pemberian kebijakn publik. 

Desentralisasi bermakna sebagai tranfer kekuasaan dari level yang lebih 

tinggi ke level yang lebih rendah. Transfer dapat dilihat dari bentuk dan derajat 

kekuasaan.159 

Berdasarkan bentuk transfer otoritas oleh pemerintah pusat ke unit-unit  

lokal/regional atau privat, Turner dan Hulme (1997) mengemukakan tiga tipe 

utama dari desentralisasi. Pertama, adalah ketika delegasi ada dalam struktur 

politik formal (untuk contoh, bila pemerintah pusat mendelegasikan otoritas 

tertentu kepada pemerintah lokal). Desentralisasi ini berhubungan dengan transfer 

otoritas dan responsibilitas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (transfer 

of authority and responsibility from central to local government) (Rohdewohld. 

1995 : 84; Smith. 1985 : 8-9; Denhardt and Grubbs. 1999 :106). Derajat dari 

desentralisasi dalam perspektif ini dapat diukur berdasarkan “the extent of 

autonomy of the subnational entities from central governmen” (Helena Ireen dan 

Vista-Baylon, dalam salvatore schiavo-Campo dan Pachampet Sundaram. 2000). 

Ini disebut sebagai desentralisasi politik (political decentalization). Desentralisasi 

ini mengarah pada otonmi daerah atau desentralisasi demokratis (democratic 

decentralization). Menurut Rondonelli,160 

Democratic desentralization, involving the transfer of administrative, fiscal, 

and political power, is necessary for decentralization to be successful and for 

sustainability to be a reality. Democratic decentralization is significantly 
                                                 
159 U. Silalahi dan Wirman Syafri, 2015. Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik,  
      Sumedang: IPDN Press, Hal. 93. 
160 U. Silalahi dan Wirman Syafri, 2015. Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik,  
      Sumedang: IPDN Press, Hal. 94. 
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strengthened when mechanisms are created at the local level to facilitate the 

local level planning process, linking government staff of civil society. Such 

partnership often necessitates a change in the mind-set of its members as well 

as resouces devoted to strenghening the capacities and skill necessary for 

effective facilitation of such processes (Rondonelli dalam Rondonelli.2007:2-3) 
 

Kedua, transfer dalam administrasi publik atau struktur parastatal (contoh 

dari pimpinan menengah dari satu kementerian kepada pejabat distriknya). 

Desentralisasi ini berhubungan dengan transfer otoritas dan responsibilitas dari 

level puncak organisasi pemerintah level terbawah (transfer of authority and 

responsibility from top level to lower level). Ini disebut sebagai desentralisasi 

administratif (administrative decentralization). 

Ketiga, jika transfer ada dari suatu institusi negara kepada agensi bukan 

negara (untuk contoh bila suatu penerbangan nasional parastatal menjualkan 

kepada pemilik privat). Ini merupakan proses pemindahan otoritas dan 

responsabilitas untuk fungsi-fungsi publik dari pemerintah ke sektor privat 

(Cheema & Rondinelli, eds. 1983). Ini disebut desentralisasi ekonomi atau pasar 

(economic or market desentralization). 

Ada beberapa keuntungan dari sistem desentralisasi bagi pemerintah 

daerah sebagaimana diutarakan beberapa ahli berikut ini.161Dennis A.Rondinelli 

(2006: 19) mengatakan, “pelajaran yang bisa terus kita ambil dari pengalaman 

pengembangan ekonomi dan sosial selama setengah abad adalah bahwa 

pemerintah sentral sendiri tidak bisa mencapai ekuitas ekonomi dan sosial. 

Pemerintah yang inovatif akan mencari jalan yang sesuai untuk 

                                                 
161 Ibid., Hal. 96. 
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mendekonsentrasikan atau mengurangi otoritas, sumber daya dan tanggung jawab 

diberikan kepada pemerintah lokal serta NGO dengan tujuan untuk memberikan 

partisipasi yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan politis dan administratif 

dan untuk memberikan layanan sosial yang esensial untuk menciptakan ekonomi 

yang kuat. Pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan kualitas dari layanan 

mereka akan menguatkan kapasitas bukan hanya birokrasi nasional, tapi juga 

regional subnasional dan unit administrasi lokal. Menguatkan kapasitas 

kepemerintahan lokal bisa dilakukan melalui desentralisasi vertikal otoritas, 

tanggung jawab dan sumber daya ke unit administrasi subnasional, pemerintahan 

lokal dan organisasi lainnya yang bekerja di level lokal, dan melalui desentralisasi 

horizontal yang memberdayakan komunitas lokal. Menguatkan kapasitas 

kepemerintahan lokal termasuk didalamnya berbagai varietas stakeholder, 

termasuk agensi pemerintah sentral, pemerintah lokal, organisasi masyarakat sipil, 

kelompok komunitas, sektor privat, dan organisasi donor internasional. 

Pemerintah yang inovatif memainkan peran penting dalam memberdayakan 

organisasi-organisasi tersebut untuk berpartisipasi dalam lima fungsi esensial: 

menentukan prioritas, perencanaan, produksi, pembayaran, dan konsumsi. Semua 

fungsi ini penting dalam menghadapi kelompok lokal, dan untuk menyemangati 

mereka untuk mengambil kepemilikan dari proyek dan program pembangunan. 

Selanjutnya menurut Dennid A.Rondinelli,162 

Innovatif political leader and public administrator know that the success of 

democratic governance requires decentralizing participation in public policy 

making and the implementation of government programmes, and that the 

                                                 
162 Ibid., Hal. 97. 
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success of decentalization depend, in turn, on giving local administrative and 

political units adequeate revenue and spending powers. Central government 

can strengthen the fiscal capacity of local government by, among other things, 

expanding taxing and revenue-raising authority for them, allowing them to 

raise taxes from a wider variety of local sources and to use a greater number 

of tax instruments. In some countries the central government has created 

special funds that can be replenished from national revenue sources such as 

costumes, excise, or import taxes or reguler budgetary assignments that are set 

aside from line agency budgets to be used to finance costly capital investment 

from fixed percentages of recurrent reveneus of central or provincial 

government budgets as unrestricted grants, thus giving local administrative 

more flexibility to meet local needs and demands (Dennis A.Rondinelli. 2006) 
 

Dengan demikian, kebijakan desentralisasi akan membawa keuntungan 

bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paul Smoke (2001)163 

mengemukakan tiga keuntungan potensial dari desentralisasi yaitu: improved 

efficiency; better governance; improved equity. Tiga keuntungan potensial dari 

desentralisasi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Improved efficiency. Pendukung desentralisasi berpendapat bahwa rakyat 

tidak sama dimana pun di sebuah negara, mereka mempunyai kebutuhan 

dari pelayanan publik yang berbeda-beda yang akan meningkatkan 

kesejahteraan warga lokal dan mempromosikan pengembangan dari 

ekonomi local. Pemerintah subnasional lebih dekat  ke negara, mempunyai 

banyak akses yang baik untuk informasi lokal, dan memahaminya sesuai 

dengan konteks lokal. Apabila demikian, mereka bisa mengidentifikasi 

dengan lebih baik campuran dan level dari layanan dalam konstituen 

                                                 
163 Ibid., Hal. 97. 
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tertentu mereka dari pada pemerintahan tingkat tinggi, lalu meningkatkan 

apa yang para ekonom sebut sebagai efisiensi alokatif. Beberapa dari 

masyarakat lokal inginkan dari pelayanan mungkin paling baik disediakan 

dalam skala yang lebih besar oleh level pemerintah yang lebih tinggi, dan 

beberapa layanan lokal bisa memengaruhi yurisdiksi lain dan tidak boleh 

dibiarkan hanya dikontrol oleh satu pemerintah lokal.  

2. Improved Governance. Apabila konstituen lokal melihat bahwa interaksi 

mereka dengan pemerintah lokal, mengarah kekeputusan mengenai layanan 

publik lokal yang lebih konsisten dengan keinginan mereka dari pada 

keputusan yang dibuat oleh mereka di level yang lebih tinggi, mereka akan 

merasa lebih dekat dengan pemerintah lokal. Bisa memberi pengaruh dari 

arah publik affair setidaknya dalam hal-hal yang kecil yang secara langsung 

bisa memberikan efek bagi mereka akan memperkuat rakyat, memberikan 

mereka rasa kontrol dan otonomi yang tidak mereka miliki sebelumnya. 

Sekali lagi ada beberapa surat protes atau keberatan. Konstituen lokal 

seharusnya tidak perlu mendapatkan semua yang mereka inginkan, dengan 

beberapa tujuan nasional yang penting mungkin akan lebih didahulukan dari 

pada keinginan lokal. Kepemerintahan dan aksi kolektif tidak secara murni 

bersifat lokal. 

3. Improved Equity. Apabila pemerintah lokal dibuat sadar akan adanya variasi 

di situasi lokal oleh konstituen mereka, pemerintah lokal ada dalam posisi 

terbaik untuk bisa secara adil mendistribusikan sumber daya publik dan 

menargetkan kemiskinan dalam yuridis mereka sendiri. Tentu saja ada 
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batasan oleh sumber daya internal mereka, sehingga retribusi dari yang lebih 

kaya ke area yang lebih miskin harus menjadi tanggung jawab pemerintah 

sentral. Sebagai tambahan, pemerintah lokal sebenarnya tidak perlu untuk 

memilih mengejar retribusi dalam yurisdiksi mereka kecuali mereka dipaksa 

untuk melakukan hal tersebut oleh proses politik lokal yang inklusif atau 

oleh para intervensionis di pemerintahan sentral. 

2.1.3 Negara Kesejahteraan 

Pada konsepsi welfare state, pemerintah diberi kewajiban untuk 

mewujudkan bestuurszorg (kesejahteraan umum), yang untuk itu kepada 

pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan (staatsbemoeienis) dalam 

segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya pemerintah dituntut untuk 

bertindak aktif ditengah dinamika kehidupan masyarakat. 

Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea 

keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan 

kesejahteraan umum”, Azhary dan Attamimi, sebagaimana dikutip oleh 

Ridwan164 berpendapat bahwa Indonesia menganut paham kesejahteraan (welfare 

state). Azhary mengatakan bahwa negara yang ingin dibentuk (pada waktu itu) 

oleh bangsa Indonesia ialah “negara kesejahteraan”. Selanjutnya, Azhary 

menambahkan, “kalau di Barat negara kesejahteraan baru dikenal sekitar tahun 

1960, maka Indonesia sudah merumuskannya pada Tahun 1945 oleh Soepomo 

Bapak Konstitusi Indonesia. Pada saat perumusan UUD Tahun 1945, Yamin 

mengatakan; “... bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk 

                                                 
164 Ridwan HR, 2014. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 229. 
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seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam 

negara yang menjadi kepunyaannya.” Lebih lanjut disebutkan “kesejahteraan 

rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia memang sejak didirikan 

bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai 

Rechtsstaat. Bahkan Rechtsstaat Indonesia itu adalah Rechtsstaat yang 

“memajukan kesejahteraan umum”. “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan 

“mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rechtsstaat itu 

ialah Rechtsstaat yang materiil, yang sosial, yang oleh Bung Hatta disebut Negara 

Pengurus, suatu terjemahan Verzorgingsstaat. 

Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban 

pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum. Menurut E. Utrecht, 

seperti disitir oleh Ridwan165, adanya upaya mensejahterakan masyarakat ini 

menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu “welfare state”166. Bagir 

Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari segi negara berdasarkan 

atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk  mewujudkan 

dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-

besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi 

ini secara fisik melahirkan paham negara kesejahteraan (verorgingsstaat, welfare 

state).167Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan 

umum itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong 

sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata 

hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan 
                                                 
165 Ibid., Hal. 18. 
166 Ibid., Hal. 18. 
167 Ibid., Hal. 19. 
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kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan 

melalui pembangunan nasional.168 Secara konstitusional, terdapat kewajiban 

negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-

cabang produksi, dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan “kesejahteraan 

sosial”, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta memberikan jaminan 

sosial dan kesehatan bagi warga negara, seperti yang ditentukan dalam BAB XIV 

pasal 33 UUD Tahun 1945. 

Landasan Konstitusional perekonomian nasional diatur dalam Pasal 33 

Undang-Undang dasar 1945 sebagai berikut: 

1. Perekonomian disusun sebagai uasaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. 

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara. 

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional.169 

                                                 
168 Sjachran Basah, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Hal.  
     19. 
169 Sjachran Basah, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Hal.  
     19. 
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5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-

Undang.170 

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi yang 

membedakan sistem perekonomian nasional denga sistem kapitalisme liberal 

maupun sistem etatisme. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian 

bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk 

berusaha. Adapun dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi 

perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama 

dengan warga negara lainnya. 

Pemahaman terhadap sistem perekonomian nasional terkait dengan hak 

penguasaan negara sangat penting dipahami terkait dengan semakin kuatnya 

gelombang liberalisasi ekonomi di satu sisi, dan di sisi lain masih banyaknya 

penduduk miskin yang menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi tidak serta 

merta dapat memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Ketentuan UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk 

menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat 

hidup orang banyak tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan semata, tetapi agar 

negara dapat memenuhi kewajibannya sebagai mana disebutkan dalam 

Pembukaan UUD 1945, Yaitu... melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum... 

dan juga mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

                                                 
170 Ibid., Hal. 137. 
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Negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi yang 

dikuasainya itu untuk memenuhi 3 hal yang menjadi kepentingan masyarakat, 

yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, (3) terjangkaunya 

harga bagi orang banyak. Hubungan antara penguasaan negara atas cabang 

produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak, serta misi yang 

terkandung dalam penguasaan negara merupakan keutuhan paradigma yang 

dianut oleh UUD 1945, bahkan dapat dikatakan sebagi cita hukum (rechtsidee) 

dari UUD 1945. 

Berdasarkan penafsiran historis, seperti yang tercantum dalam penjelasan 

UUD 1945 sebelum perubahan makna ketentuan pasal 33 ayat (4) adalah sebagai 

berikut: 

“perekonomian berdasarkan asas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi 

semua orang. Oleh karena itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh 

negara.kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang –seorang yang 

berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak 

menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang-seorang”.  

Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna 

penguasaan oleh nagara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi 

kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ”bumi dan air dan 

kekayaaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya 

pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber 

kekayaan. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 
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memberikan mandat berupa wewenang kepada negara sebagai pemegang 

kedaulatan rakyat untuk (i) membuat kebijakan (beleid), (ii) tindakan pengurusan 

(bestuursdaad), (iii) pengaturan (regelendaad), (iv) pengelolaan (beheersdaad), 

dan (v) pengawasan (toezichthoudensdaad) tahap kegiatan produksi, distribusi, 

dan konsumsi tertentu untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahkan 

apabila diperlukan untuk barang-barang tertentu, negara dapat memiliki untuk 

menjamin kepentingan rakyat. Dalam rangka penguasaan melalui pemilikan, ada 

barang-barang yang: (i) negara tidak boleh memiliki, (ii) negara tidak perlu 

memiliki, (iii) negara boleh memiliki, (iv) negara perlu memiliki, dan (v) negara 

wajib memiliki. Kesemuanya itu dengan tujuan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah 

dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan 

(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh 

negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh negara 

bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif). Fungsi 

pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share 

holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan 

negara mendayagunakan penguasaannya atau sumber-sumber kekayaan itu untuk 

digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengawasan oleh 

negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh pemerintah untuk mengawasi dan 

mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan atas cabang produksi yang penting 
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dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak benar-benar dilakukan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 

Untuk menjamin prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud 

dalaam pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, maka 

penguasaan dalam arti pemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat relatif 

dalam arti tidak mutlak selalu harus 100%, asalkan penguasaan oleh negara atas 

pengelolaan sumber-sumber kekayaan tersebut tetap terpelihara sebagaimana 

mestinya. 

Meskipun pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, asalkan 

tetap menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan 

dalam badan usaha yang bersangkutan, maka badan usaha milik negara yang 

bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. 

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi 

itu tidak meniadakan penguasaan negara untuk menjadi penentu utama kebijakan 

usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat 

hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di 

antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan 

oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus 

(bestuursdaad), mengelola (behersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad), 
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cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat 

hidup orang banyak. 

Guna mewujudkan negara kesejahteraan sebagaimana dimaksud diatas 

perlu dilakukan berbagai macam pembangunan di segala bidang. Untuk mencapai 

hasil yang optimal maka pembangunan dimaksud harus dilaksanakan secara 

terencana, bertahap, tersistem, holistik dan berkesinambungan, yang akan dibahas 

pada Bab IV. 

2.1.4.  Kewenangan 

Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi 

prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas 

merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. 

Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus 

memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. 

Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni “Het 

vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelinge”,171 yaitu kemampuan 

untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. 

Lebih lanjut, H.D. Stout, dengan menyitir pendapat Goorden, mengatakan 

bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit 

diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik.172 Menurut 

F.P.C.L. Tonner, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai 

                                                 
171 P. Nicolai, et. Al., Op.cit, Hal. 4. 
172 Ibid., Hal. 103. 
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kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat 

diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.173 

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 

kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau 

tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban 

(rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung 

pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri 

(zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti 

kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan 

negara secara keseluruhan.174 

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem 

Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut: 

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-

undang kepada organ pemerintahan. 

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya 

dijalankan oleh organ lain atas namanya.175 

                                                 
173 F.P.C.L. Tonnaer, Legaal Besturen; het legaliteitsbeginsel, Toetssteen of Struikelblok?, Tulisan  
     dalam Bestuur en Norm, Bundel Opstellen Opgedragen aan R Crince Le Roy, Kluwer   
     Deventer, 1986, Hal. 265. 
174Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah,  
     Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, Hal. 1-2. 
175 H.D. van Wijk/Willem Konijnebelt, Op.cit., Hal. 129, bandingkan dengan B. De Goede,  
      Op.cit,. Hal. 56, lihat juga P.J.P., Op.cit., Hal. 99-103. 
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Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek 

menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh 

wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan 

bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi 

menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah 

memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain; jadi delegasi secara 

logis selalu didahului oleh atribusi).176 

Pengertian atribusi dan delegasi, Atribusi wewenang dikemukakan 

bilamana undang-undang (dalam arti materiil) menyerahkan wewenang tertentu 

kepada organ tertentu.177 Dalam hal delegasi disebutkan pelimpahan wewenang 

oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada orang lainnya, yang 

akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya 

sendiri.178 

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini 

terdapat syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat menggunakan sendiri 

wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya 

delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan 

perundang-undangan; 

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian 

tidak diperkenankan adanya delegasi; 
                                                 
176 F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, Op.cit., Hal. 40.  
177 ABAR, Op.cit., Hal. 12. 
178 Ibid., Hal. 27. 
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d. Kewajban memberikan keterangan, artinya delegasi berhak untuk meminta 

penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; 

e. Peraturan kebijakan, artinya delegasi memberikan instruksi tentang 

penggunaan wewenang tersebut.179 

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang 

diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-

undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara 

langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau 

memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ektern 

pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada penerima 

wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya 

pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung 

jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada 

penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak 

untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang 

diambil mandataris tetap berada pada mandat. Hal ini karena pada dasarnya, 

penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat. 

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, namun dalam 

suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang 

seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas, sebab dalam suatu negara hukum; baik 

penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang 
                                                 
179 Philipus M. Hadjon, tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi,  
     Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, Hal. 9-10, lihat juga pada J.B.J.M. ten  
     Berge, Op.cit., Hal. 89-90. 
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tunduk pada batasan-batasan yuridis. Mengenai penyerahan wewenang dan 

sebaliknya, terdapat aturan-aturan hukum tertulis. Disamping itu, dalam negara 

hukum juga dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan 

harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum. Terlepas dari bagaimana 

wewenang itu diperoleh dan apa isi dan sifat wewenang serta bagaimana 

mempertanggungjawabkan wewenang tersebut, yang pasti bahwa wewenang 

merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan, 

karena berdasarkan pada wewenang inilah pemerintah dapat melakukan berbagai 

tindakan hukum dibidang publik.180 

Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. 

H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR, dalam Salim HS, dkk mengatakan bahwa 

kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan 

dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam 

hubungan hukum politik.181Selanjutnya Ateng Syafrudin  mengatakan 

“kewenangan adalah kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan yang 

diberikan oleh Undang-Undang”182.Sementara itu pengertian kewenangan dalam 

Black’s Law Dictionary adalah: “Right to exercise powers; to implement and 

enforce laws; enact obedience; to command; to jugde. Control over; jurisdiction. 

Often synonymous with power”.183 

                                                 
180 F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, Op.cit., Hal. 29.  
181 Salim HS, dkk, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT.  
      Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 183. 
182 Ibid., Hal. 184. 
183 Ibid.,  Hal. 185. 
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Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang merupakan 

kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan 

lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik.184 

Pada hakekatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan 

kepada alat-alat perlengkapan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan.185 

Teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang 

kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam 

lapangan hukum publik maupun hukum privat. Unsur yang tercantum dalam teori 

kewenangan meliputi kekuasaan, organ pemerintah dan sifat hubungan 

hukumnya. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas 

untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan 

yang menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban.186 

Kewenangan dapat dibedakan menurut: sumber, kepentingan, teritorial, 

ruang lingkup dan urusan pemerintahan. 

Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

wewenang personal dan wewenang official. Wewenang personal, yaitu wewenang 

yang bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan 

untuk memimpin. Sedangkan wewenang official merupakan wewenang resmi 

yang diterima dari wewenang yang berada diatasnya.187 

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber 

kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam 

                                                 
184 Ibid., Hal. 185. 
185 Ibid., Hal. 186. 
186 Ibid., Hal. 186. 
187 Ibid., Hal. 187. 
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hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum 

privat. 

Max Weber seperti dikutip oleh Salim HS, dkk membagi kewenangan 

menjadi empat macam, yang meliputi: 

a. Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal); 

b. Wewenang resmi dan tidak resmi; 

c. Wewenang pribadi dan teritorial; 

d. Wewenang terbatas dan menyeluruh.188 

Kewenangan berdasarkan urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi 

pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 

pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 

kewenangannya untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

mensejahterakan masyarakat. 

Ada tiga tingkatan pemerintahan dalam menjalankan urusan yakni: 

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah meliputi: politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama. Disamping 

kewenangan tersebut pemerintah juga mempunyai kewenangan konkuren meliputi 

31 urusan.189 

Kewenangan pemerintah provinsi terdiri atas kewenangan wajib dan 

kewenangan pilihan. Dimana kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

                                                 
188 Ibid.,  Hal. 187. 
189 Ibid., Hal. 189-190. 
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dasar ada 26 jenis. Sedangkan urusan jenis kewenangan pilihan pemerintah 

provinsi meliputi 8 urusan.190 

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi kewenangan wajib dan 

kewenangan pilihan. Dimana ada 26 jenis kewenangan wajib, dan 8 jenis 

kewenangan pilihan. 

Untuk jelasnya, uraian tersebut disajikan dalam bentuk skematis191 pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

                                                 
190 Ibid., Hal. 190-191. 
191 Wasistiono, S dan Polyando, P. 2017, Politik Desentralisasi di Indonesia, Edisi Revisi yang  
      Diperluas, Sumedang: IPDN Press, Hal. 454. 
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Sumber: Sadu Wasistionodan Petrus Polyando192 

 

 

 

 

                                                 
192 Ibid., Hal. 454. 
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H.D.VanWijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip oleh Ridwan 

HR193mengemukakan terdapat tiga macam kewenangan yang bersumber dari 

peraturan perudang-undangan, meliputi: 

a. Atribusi yakni pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri 

kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru. 

b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan 

kepada organ yang lain. 

c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan 

tersebut itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat 

keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha yang memberikan mandat. 

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas paling tidak 3 

komponen yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.194 

2.1.5. Legislasi 

Teori legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting di dalam 

kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-

undangan. Teori ini dapat digunakan untuk menilai apakah produk perundang-

undangan yang akan dibuat, sudah sesuai dengan teori legislasi.195 

Dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan 

pemerintahan dan kemasyarakatan, pemerintah menggunakan berbagai instrumen 

yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan 

kebijakan,perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. 

                                                 
193 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 104. 
194 Salim HS, dkk, Op. cit. Hal. 196. 
195 Salim HS, dkk, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT.   
      Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 33. 
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Pada dasarnya tujuan hukum untuk adanya keadilan bagi semua orang 

tanpa terkecuali.196Cita-cita ke arah hukum yang bermanfaat, hukum yang baik, 

hukum yang pasti, hukum yang bijak, hukum yang adil, hukum yang benar, dan 

semua segi hukum lainnya dapat tercapai apabila ditunjang oleh pemahaman 

hukum, pengertian hukum, pengetahuan hukum dan penguasaan hukum yang 

konstruktif, inovatif, holistik dan komprehensif.197Sebelum menguraikan macam-

macam instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan 

tindakan pemerintah, terlebih dahulu perlu disampaikan mengenai struktur norma 

dalam Hukum Administrasi Negara, yang dapat dijadikan sebagai alat bantu 

dalam memahami instrumen hukum pemerintahan. Berkenaan dengan struktur 

norma Hukum Administrasi Negara ini, H.D. van/Wijk/Willem Konijnenbelt 

mengatakan sebagai berikut. 

Hukum materiil mengatur perbuatan manusia. Peraturan, norma, di dalam 

Hukum Administrasi Negara memiliki struktur yang berbeda dibandingkan 

dengan struktur norma dalam hukum perdata dan pidana. Dalam hukum perdata 

atau pidana, kita menemukan secara langsung norma mengenai (apa yang yang 

diatur dalam hukum tertulis) dalam undang-undang. Dalam Hukum Administrasi 

Negara, struktur norma ditemukan pada berbagai tempat dan dalam dua atau lebih 

tingkatan; di sana kita harus menemukan norma pada tingkatan-tingkatan 

peraturan hukum itu.198 

                                                 
196Perihal konsepsi tentang tujuan hukum, lihat Bintan R.Saragih, Percikan Pemikiran Hukum, 
Ketatanegaraan dan Kebijakan Publik, Jakarta, WA&UES Press, 2010, hal 6. 
197P.Rondonuwu, Teori Hukum, Jakarta, Lecture, 2016, hal.vii. 
198 H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Op.cit., Hal. 149 dalam Ridwan HR., Hal. 126. 
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Menurut Indroharto, bahwa dalam suasana hukum tata usaha negara itu 

kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus kita 

perhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita 

temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan 

keputusan-keputusan tata usaha negara yang satu dengan yang lain saling 

berkaitan.199  Lebih lanjut Indroharto seperti dikutip Ridwan HR menyebutkan 

bahwa: 

1. Keseluruhan norma-norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu 

memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang dikandung dalam 

Tap MPR, UU, dan seterusnya sampai pada norma yang paling individual dan 

konkret yang dikandung dalam penetapan tertulis itu juga dapat mengandung 

suatu norma hukum seperti halnya pada suatu peraturan yang bersifat umum. 

2. Pembentukan norma-norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu 

tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang (kekuasaan legislatif) dan 

badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah dalam hal ini 

badan atau jabatan tata usaha negara.200 Kualitas norma hukum yang hampir 

sama dikemukakan pula oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, yakni 

sebagai berikut.201 

i. Umum-abstrak: peraturan umum, contohnya peraturan perundang-undangan 

lalu lintas jalan 1990 (suatu peraturan pemerintah), peraturan bangunan. 

                                                 
199 Indroharto, Op.cit., Hal. 139-140. Dalam Ridwan HR., Hal. 126-127. 
200 Ibid., Hal. 141-142. 
201 H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Op.cit., Hal. 203. 



136 
 

ii. Umum-konkret: keputusan tentang larangan parkir pada jalan tertentu, 

pernyataan tidak dapat didiaminya suatu rumah (larangan mendirikan rumah 

pada wilayah tertentu).  

iii. Individual-abstrak: izin yang disertai syarat-syarat yang bersifat mengatur 

dan abstrak serta berlaku secara permanen, contohnya izin berdasarkan 

undang-undang pengelolaan lingkungan. 

iv. Individual-konkret: surat keputusan pajak, pemberian subsidi untuk suatu 

kegiatan, keputusan mengenai pelaksanaan paksaan pemerintahan. 

PPeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  mmeennjjaaddii  ssuuaattuu  kkeebbiijjaakkaann  hhuukkuumm  ffoorrmmaall  ((aauutteennttiikkaassii  

lleeggiissllaassii))  yyaanngg  ddiibbeennttuukk  mmeellaalluuii  ssuuaattuu  pprroosseess  kkeebbiijjaakkaann  hhuukkuumm  mmaatteerriiaall  yyaanngg  

mmeelliippuuttii  kkoonnssuullttaassii  lleeggiissllaassii,,  ddiipplloommaassii  lleeggiissllaassii  ddaann  lleeggiittiimmaassii  lleeggiissllaassii..  DDaallaamm  

kkoonntteekkss  pprraakkttiikkaa  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann,,  ffaakkttaa  bbaahhwwaa  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  mmeennjjaaddii  

sseebbuuaahh  pprroodduukk  ‘‘kkeeppuuttuussaann  lleeggiissllaattiiff’’  ddaappaatt  ddiibbeennttuukk  ddeennggaann  sskkeemmaa  kkeekkuuaassaaaann  

lleeggiissllaassiiddaallaamm  kkoorriiddoorr  cchheecckkss  aanndd  bbaallaanncceess  ppaaddaa  nneeggaarraa--nneeggaarraa  ddeemmookkrraattiiss..  

PPeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  ddaappaatt  ddiibbaaggii  ddaallaamm  kkoonnssttrruukkssii  tteecchhnniiccaall    ddaann  kkoonnssttrruukkssii  

eetthhiiccaallyyaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  kkoonnssttrruukkssii  mmeemmbbeerriikkaann  rruuaanngg  bbaaggii  ppeemmaahhaammaann  

kkeebbiijjaakkaann  ddaann  ppeennuuaannggaann  kkeebbiijjaakkaann..220022PPeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  mmeemmiilliikkii  

cciirrii--cciirrii  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan 

kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. 

2. Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menhadapi peristiwa-peristiwa 

yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, 

                                                 
202P.Rondonuwu, Kebijakan Hukum, Jakarta, Lecture, 2015, hal.74. 
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ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu 

saja. 

3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya 

sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan 

klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan 

kembali.203 

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan adalah semua 

peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan 

Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik 

ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum. Menurut 

Pasal 1 angka (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan 

adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara 

umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum disebut juga 

dengan istilah undang-undang dalam arti materiil, yaitu, semua hukum tertulis 

dari pemerintah yang mengikat umum.204  Berdasarkan kualifikasi norma hukum 

                                                 
203 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1996), Hal. 83-84.  
204 N.E. Algra en H.C.J.G. Janssen, op.cit., Hal 59. Disamping istilah undang-undang dalam arti  
      materiil, juga dikenal istilah undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan yang dibuat  
      bersama-sama antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 
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diatas, peraturan perundang-undangan itu bersifat umum-abstrak. Perkataan 

bersifat umum-abstrak dicirikan oleh unsur-unsur sebagai berikut:205 

1. Waktu (tidak hanya berlaku pada saat tertentu); 

2. Tempat (tidak hanya berlaku pada tempat tertentu); 

3. Orang (tidak hanya berlaku pada orang tertentu); dan 

4. Fakta (tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu, tetapi untuk berbagai 

fakta hukum yang dapat berulang-ulang, dengan kata lain untuk perbuatan 

yang berulang-ulang). 

Kebijakan hukum dalam bentuk produk perundang-undangan akan 

menentukan kepastian undang-undang dan sekaligus sebagai bagian dari 

perwujudan kepastian hukum secara komprehensif. Kebijakan hukum dalam 

bentuk perundang-undangan muncul untuk mengatasi isu publik-privat mendasar 

berupa masalah pengaturan kepentingan masyarakat atau pengaturan kehidupan 

sosial pada berbagai relasi kehidupan publik dan privat. Dalam negara yang 

memiliki tingkat kepentingan masyarakat yang sangat bervariasi dan kompleks, 

maka akan menghadapi isu relasi publik-privat yang mendasar yaitu apakah 

kebijakan hukum yang menghasilkan produk perundang-undangan itu benar-benar  

mengatur kepentingan publik dan apakah kebijakan hukum  dapat menimbulkan 

keamanan dan ketertiban masyarakat serta dapatkah kebijakan hukum tersebut 

menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Isu-isu relasi publik-privat tersebut 

akan dapat dijawab dengan sekelompok pembuat kebijakan hukum yang memiliki 

integritas, formulasi pembuatan kebijakan hukum berdasarkan asas-asas 

                                                 
205 J.B.J.M. ten Berge, Op.cit., Hal. 150. 



139 
 

perundang-undanganyang tepat serta implementasi kebijakan hukum yang dapat 

diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Jika keadaan menunjukkan 

sebaliknya, maka bersiaplah menyambut hasil kebijakan hukum yang stagnan, 

tidak partisipatif-populis, serta sekedar mengejar kuantitas belaka dan hasilnya 

tidak menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan masyarakat.206 

Berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dibuat 

oleh organ eksekutif beserta perangkatnya. Dalam praktik, diakui bahwa organ 

legislatif tidak memiliki instrumen pelaksana, waktu, dan sumber daya yang 

memadai untuk merumuskan secara detail berbagai hal yang berkenaan dengan 

undang-undang, yang karenanya diserahkan pada organ eksekutif. Meskipun 

sebagian besar peraturan perundang-undangan itu dibentuk oleh organ eksekutif, 

namun bukan berarti eksistensi lembaga legislatif dalam suatu negara hukum itu 

menjadi tidak perlu. Karena itu cukup bijaksana jika dikatakan; “... Mungkin lebih 

realistik untuk mengatakan bahwa pemerintah membuat hukum seraya terlebih 

dahulu tunduk pada persetujuan parlemen”.207 Hal itu karena kewenangan 

legislasi bagi pemerintah atau organ eksekutif itu pada dasarnya berasal dari 

undang-undang-sesuai dengan asas legalitas dalam negara hukum-yang berarti 

berasal dari persetujuan parlemen. Pemberian kewenangan legislasi kepada 

pemerintah itu semakin mendesak sejak berkembangnya ajaran negara 

kesejahteraan, yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk 

memberikan pelayanan sosial dan mewujudkan kesejahteraan umum, yang untuk 

menopang peranan ini pemerintah dilekati dengan kewenangan legislasi. 

                                                 
206P.Rondonuwu, Kebijakan Hukum…, Op.Cit, hal.76. 
207 Foulkes, Op.cit., Hal. 15. 
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Kewenangan legislasi bagi pemerintah atau administrasi negara itu ada 

yang bersifat mandiri dan ada yang tidak mandiri. Kewenangan legislasi yang 

tidak mandiri, dalam arti dibuat bersama-sama pihak lain, berwujud undang-

undang atau peraturan daerah. Secara formal, semua produk hukum yang dibuat 

secara kolegial oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR/DPRD disebut 

undang-undang atau peraturan daerah. Undang-undang dan peraturan daerah yang 

dibuat bersama-sama oleh pemerintah/pemerintah daerah dengan DPR/DPRD ini 

dikenal dengan istilah undang-undang dalam arti formal. Kewenangan legislasi 

bagi pemerintah atau administrasi negara yang bersifat mandiri, dalam arti hanya 

dibentuk oleh pemerintah tanpa keterlibatan DPR, berwujud keputusan-keputusan 

yang merupakan atau tergolong sebagai peraturan perundang-undangan. 

Anis Ibrahim dalam Salim HS, dkk., menyatakan bahwa legislasi adalah 

“suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif yang 

dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, 

pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum”.208 

Legislasi dapat disamakan dengan proses penyusunan perundang-

undangan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap 

pengundangannya.Ann Seideman, dkk seperti dikutip oleh Salim HS, dkk 

mengatakan teori perundang-undangan adalah kategori untuk membantu seorang 

dalam pembuatan rancangan Undang-Undang memformulasikan suatu hipotesis 

penyebab yang rinci untuk merancang Undang-Undang yang efektif.209Dalam 

konteks kebijakan hukum, keefektifan perundang-undangan akan ditentukan oleh 

                                                 
208 Ibid., Hal. 35. 
209 Salim HS, dkk, Op. cit, Hal. 35. 
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skema analisis makro dan mikro kebijakan hukum domain perundang-undangan. 

Skema analisis  makro akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam teks 

perundang-undangan yang bersifat holistik dan skema analisis mikro 

menghasilkan  perubahan-perubahan teks perundang-undangan yang bersifat 

inkrementalistik. Baik makro dan mikro kebijakan hukum memiliki substansi 

kebijakan (policy) atau keputusan (decision) yang berhubungan dengan 

pembuatan dan penerapan kebijakan hukum sesuai dengan skala kebijakan 

hukum. Penentuan makro kebijakan hukum akan berdampak besar pada polarisasi 

dan orientasi nilai (value orientation) dari suatu perundang-undangan. Pembuat 

kebijakan (policy maker) dalam konteks kebijakan hukum domain perundang-

undangan akan sangat bergantung pada orientasi nilai tersebut.210 

Burkrardt Krems mengemukakan bahwa “legislasi berhubungan dengan 

politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian,211 

yaitu: 

a. Teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan 

kejernihan makna atau pengertian-pengertian yang bersifat kognitif; dan 

b. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam 

hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.” 

Teori legislasi merupakan “teori yang mengkaji dan menganalisis tentang 

cara atau teknik pembentukan perundang-undangan, yang mencakup tahapan 

                                                 
210P.Rondonuwu, Kebijakan Hukum…, Op.Cit, hal.78. 
211Salim HS, dkk, Op. cit., Hal. 35. 
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perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan 

pengundangan.212 

Jenis dan hierarki, peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, meliputi: 1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) Undang-

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan 

Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; 7) Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota. 

Ada 5 tahap dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau 

legislasi di Indonesia, yakni: 1) perencanaan; 2) penyusunan; 3) pembahasan; 4) 

pengesahan atau penetapan; 5) pengundangan.213Tahap perencanaan merupakan 

proses, pembuatan atau cara merencanakan peraturan perundang-undangan. 

Merencanakan adalah kegiatan untuk membuat konsep dan merancang peraturan 

perundang-undangan yang akan dibuat. Tahap penyusunan merupakan tahap 

untuk dimulai dari penyusunan: 1) naskah akademik; 2) landasan filosofis; 3) 

landasan yuridis; 4) landasan sosiologis; 5) substansi; dan 6) penutup.214 

Tahap pembahasan, merupakan tahap untuk mengupas, membicarakan, 

memperdebatkan, mengkritik dan membantah peraturan perundang-undangan 

yang disusun. Tahap pengesahan atau penetapan adalah merupakan tahap untuk 

menyatakan, mengakui, membenarkan, dan menetapkan (tidak berubah, 

meneguhkan, dan menguatkan) peraturan perundang-undangan. Tahap 

pengundangan merupakan tahap penempatan peraturan perundang-undangan 
                                                 
212 Ibid., Hal. 37. 
213 Ibid., Hal. 37. 
214 Ibid., Hal. 37. 
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dalam lembaran Negara Republik Indonesia, berita Negara Republik Indonesia, 

tambahan berita Negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan 

lembaran daerah, atau berita daerah.215 

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan dibentuk mempetimbangkan pandangan hidup, 

kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta palsafah 

bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pilosofis penyusunan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tercantum dalam pertimbangan hukum 

yang berbunyi “untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara 

berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara 

terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang 

menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap Rakyat Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.”216 

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya 

menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan 

masyarakat dan negara.217 

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan 

                                                 
215Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
      Daerah. 
216 Salim HS, dkk, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT.  
      Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 38. 
217 Ibid., Hal. 39. 
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hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang 

telah ada yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian 

hukum dan rasa keadilan masyarakat.218 

Asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik 

merupakan asas hukum yang harus diperhatikan didalam penyusunan dan 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada tujuh asas hukum 

pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 1) kejelasan tujuan; 

2) kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis 

dan materi muatan; 4) dapat laksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) 

kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan.219 

Sementara itu, materi muatan perundang-undangan harus mengandung 

asas-asas hukum, yang meliputi: 1) pengayoman; 2) kemanusiaan; 3) kebangsaan; 

4) kekeluargaan; 5) kenusantaraan; 6) bhinneka tunggal ika; 7) keadilan; 8) 

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) ketertiban dan kepastian 

hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.220 

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis 

peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.221 Dalam pasal 7 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-

                                                 
218 Ibid., Hal. 39. 
219 Ibid., Hal. 41. 
220 Ibid., Hal. 41-42. 
221 Ibid., Hal. 47. 
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undangan telah ditentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, yakni: 

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

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

KKeebbiijjaakkaann  hhuukkuumm  ddoommaaiinn  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  aaddaallaahh  ppeerrppaadduuaann  aannttaarraa  

lleeggaall  ppoolliiccyy,,  ppoolliiccyy  ttrraannssllaattoorr  ddaann  lleeggiissllaattiioonn..  TTiittiikk  aakkhhiirr  ddaarrii  kkeettiiggaa  hhaall  tteerrsseebbuutt  

aaddaallaahh  ppoolliiccyy  oouuttppuutt  aannttaarraa  llaaiinn  bbeerrbbeennttuukk  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  nnaassiioonnaall  ddaann  

ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  llookkaall..  DDaallaamm  aarrttii  sseemmppiitt  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  nnaassiioonnaall  ddaappaatt  

ppuullaa  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  ppuussaatt  sseemmeennttaarraa  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  

llookkaall  ddaappaatt  ppuullaa  ddiisseebbuutt  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  ddaaeerraahh..  MMaakkaa  ddiissaattuu  ssiissii  tteerrddaappaatt  

aattuurraann  ddii  ppuussaatt  ddaann  ddiissiissii  llaaiinn  tteerrddaappaatt  aattuurraann  ddii  ddaaeerraahh..  DDaallaamm  aarrttii  lluuaass  

ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  nnaassiioonnaall  ddiiddaallaammnnyyaa  tteerrddaappaatt  ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann  llookkaall..222222  

Secara filsofis fungsi legislasi adalah memberikan makna pentingnya 

Parlemen memberikan jaminan hukum bagi warga masyarakat yang 

diwakilinya.223 Jimly Asshiddiqie menyajikan empat fungsi legislasi, yang 

meliputi: 

a. Prakarsa pembuatan Undang-Undang (legislative initiation); 

                                                 
222P.Rondonuwu, Kebijakan Hukum…, Op.Cit, hal.80. 
223 Iemass Masitoh, Penerapan Teori Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014), Hal. 52. 
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b. Pembahasan rancangan Undang-Undang (law making process); 

c. Persetujuan atas pengesahan rancangan Undang-Undang (law enforcement); 

d. Persetujuan pengikatan dan ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan 

internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding 

decicion making on international law agreement and treaties or other legal  

binding document).224 

Disamping itu, Saldi Isra mengemukakan dua fungsi legislasi, yang 

meliputi: 

a. Kewenangan pembentukan Undang-Undang 

b. Proses pembuatan Undang-Undang (law making process) yang merupakan 

rangkaian kegiatan yang terdiri dari: 

1) Pengajuan rancangan Undang-Undang; 

2) Pembahasan rancangan Undang-Undang; 

3) Persetujuan rancangan Undang-Undang; 

4) Pengesahan rancangan Undang-Undang; 

5) Pengundangan dalam lembaran negara/daerah.225 

2.2. Kerangka Konsepsi 

 Guna menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang 

dipergunakan dalam penelitian ini, berikut akan ditetapkan definisi/pengertian 

operasional dari masing-masing istilah yang akan digunakan sebagai berikut:  

                                                 
224 Salim HS, dkk, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT.  
      Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 52. 
225 Ibid., Hal. 47. 
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1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik disingkat AAUPB adalah prinsip 

yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat 

Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.226 

2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.227 

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur 

dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan 

umum.228 

4. Negara Kesatuan (unitary state) ialah bentuk negara dimana wewenang 

legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional-pusat. 

Menurutnya, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika 

dibandingkan dengan federal atau konfederasi, sebab dalam negara kesatuan 

terdapat persatuan (union) dan kesatuan (unity).229 

5. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat 

kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.230 

                                                 
226 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 17. 
227 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6. 
228 Ibid., Hal. 47. 
229 Menurut F. Isjwara, dalam Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. 
230 Ibid., Hal. 47. 
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6. Sentralisasi merupakan suatu keadaan dalam organisasi dimana proses 

pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya berlangsung di puncak hierarki 

organisasi (Hans Kalsen, general theory of State and Law).231 

7. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.232 

8. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan 

dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

9. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah 

kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara 

lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. 

10. Legislasi (pengaturan) adalah suatu proses pembuatan hukum dalam rangka 

melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan 

perundang-undangan). Legislasi ini dimulai dari tahap perencanaan 

pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, 

pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum.233 

11. Negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin 

terselenggaranya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada 5 pilar 
                                                 
231 Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Hal. 53. 
232 Ibid., Hal. 47. 
233 Anis Ibrahim dalam Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Hal. 33. 
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kenegaraan yakni: Demokrasi, penegakan hukum, perlindungan HAM, 

keadilan sosial dan anti diskriminasi.234 

12. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara  

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.235 

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelengara 

Pemerintahan Daerah.236 

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.237 

15. Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah 

pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional yang ditetapkan 

dengan peraturan daerah.238 

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari 

visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada 

RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional memuat arah kebijakan 

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program 

SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja 

                                                 
234 Teori Walfre State menurut J.M. Keynes. 
235 Ibid., 
236 Ibid.,  
237 Ibid.,  
238 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 13. 
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dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah.239 

17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 1 tahun merupakan penjabaran dari RPJMD mengacu 

pada RKP memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan mendorong 

partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.240 

18. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan 

bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 

untuk periode 1 (satu) tahun.241 

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas 

dan patokan batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat 

Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun rancana kerja 

dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.242 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.243 

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, 

                                                 
239 Ibid., Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 14. 
240 Ibid., Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 22. 
241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 33. 
242 Ibid., Pasal 1 angka 34. 
243 Ibid., Pasal 1 Angka 32. 
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kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas 

dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.244 

22. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja 

SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan 

baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat.245 

23. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah garis-garis besar dari 

haluan negara tentang pembangunan nasional untuk memberikan arah bagi 

perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya guna 

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.246 

 

 

 

 

2.3. Gambaran Umum Daerah Studi 

2.3.1 Provinsi Kalimantan Tengah 

a. Luas Dan Batas Administrasi  

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangka Raya terletak antara 

0°45’ Lintang Utara, 3°30’  Lintang Selatan dan 111° Bujur Timur. Provinsi 

                                                 
244 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, Pasal 1, Pasal 7, dan Pasal 15. 
245 Ibid., 
246 BP-7 Pusat, Bahan Penataran P4, UUD 1945, dan GBHN, (Jakarta: Percetakan Negara RI,    
     1993), Hal. 166. 
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Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah 

Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai ± 155.148,11 Km².247 

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan 

Tengah sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 total luas wilayah 

Kalimantan Tengah adalah155.148,11 km2 atau 15.514.811,71 Ha ,yang terdiri 

dari: 

 Kawasan Hutan    : 12.746.969 Ha  atau 82,16%  

 Kawasan Non Kehutanan :   2.767.842 Ha  atau 17,84%248 

Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah:  

o Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan  

KalimantanTimur   

o Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.  

o Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan  

Kalimantan Selatan   

o Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. 

 

 

b. Topografi 

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran 

rendah dengan topografi yang praktis relatif datar mulai dari wilayah bagian 

selatan, tengah dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah 

wilayah Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi 
                                                 
247 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang RTRWP  
      Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 Pasal 2. 
248 Ibid., Bab V. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi. 
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dari landai hingga kemiringan tertentu, dengan pola intensitas kemiringan yang 

meningkat ke arah utara. Sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan 

dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke 

timur. Titik tertinggi wilayahKalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu 

Sambang dengan ketinggian mencapai 1660 meter diatas permukaan laut. Sesuai 

Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah periode 

2015-2035. 

Proporsi dari areal-areal yang bertopografi lebih berat banyak dijumpai di 

daerah-daerah yang berada di kawasan atas, sebaliknya areal-areal bertopografi 

lebih ringan terdapat di daerah-daerah yang berada di kawasan bawah.  

c. Penduduk Kalimantan Tengah 

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di 

Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.495.040 orang249, yang terdiri atas 

1.302.790 laki-laki dan 1.192.250 perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga 

(KK) tercatat sebanyak 647.000 KK. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) 

tersebut, penyebaran penduduk Kalimantan Tengah tampak masih bertumpu pada 

beberapa kabupaten induk.250 

Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas dan Kotawaringin Barat adalah 

tiga Kabupaten dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak 

yang masing-masing berjumlah 373.842 orang, 329.406 orang, dan 235.274 

orang.Kabupaten Katingan merupakan Kabupaten pemekaran dengan jumlah 

                                                 
249 Ibid., Hal. II-12. Yang dimaksud dengan Kabupaten Induk adalah Kabupaten/Kota Sebelum  
      Pemekaran yakni: Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur,  
      Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan. 
250 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah Dalam Angka 
      2016, Hal. 83. 
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penduduk terbanyak diantara kabupaten pemekaran lainnya di Kalimantan Tengah 

yakni sebanyak 141.350 orang.251 

Dengan luas wilayah Kalimantan Tengah sekitar 155.148 kilometer persegi 

yang didiami oleh 2.495.040 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk 

Kalimantan Tengah hanya 16 orang per kilometer persegi. Kota Palangka Raya 

sebagai ibukota provinsi memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi, 

yakni sebanyak 82 orang per kilometer persegi sedangkan yang paling rendah 

adalah Kabupaten Murung Raya yakni sebanyak 4 orang per kilometer persegi.252 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 

Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, 

jumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah bertambah dari 5 kabupaten dan 

1 kota menjadi 13 kabupaten dan 1 kota, yaitu:253 

 

1) Kota Palangka Raya dengan ibukota Palangka Raya; 

2) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan  ibukota Pangkalan Bun; 

3) Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibukota Sampit; 

4) Kabupaten Kapuas dengan ibukota Kuala Kapuas; 

5) Kabupaten Barito Selatan dengan ibukota Buntok; 

6) Kabupaten Barito Utara dengan ibukota Muara Teweh; 

7) Kabupaten Lamandau dengan ibukota Nanga Bulik; 
                                                 
251 Ibid., Hal. 88. 
252 Ibid., Hal. 83. 
253 Ibid., Hal. 10. 
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8) Kabupaten Sukamara dengan ibukota Sukamara; 

9) Kabupaten Seruyan dengan ibukota Kuala Pembuang; 

10) Kabupaten Katingan dengan ibukota Kasongan; 

11) Kabupaten Gunung Mas dengan ibukota Kuala Kurun; 

12) Kabupaten Pulang Pisau dengan ibukota Pulang Pisau; 

13) Kabupaten Barito Timur dengan ibukota Tamiang Layang; 

14) Kabupaten Murung Raya dengan ibukota Puruk Cahu. 

Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat 

Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi 

Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan 

Selatan, dan Kalimantan Timur junto Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 

tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan 

Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 

Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 

(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 35) sebagai Undang-undang. Berdasarkan 

Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Ibukota Provinsi Daerah Tingkat 

I Kalimantan Tengah adalah Pahandut, kemudian dengan Undang-undang Nomor 

21 Tahun 1958 Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah diubah 

menjadi Palangka Raya.254 

                                                 
254 Ibid, Hal. 6.  
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Selanjutnya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember 

1959 Nomor Des.52/12/2-206 kedudukan Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I 

Kalimantan Selatan, yang semula berkedudukan di Banjarmasin, pindah ke 

Palangka Raya. Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Undang-

undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Provinsi Kalimantan 

Tengah terdiri dari 3 kabupaten yaitu Kabupaten Barito, Kapuas dan Kota 

Waringin. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Provinsi 

Kalimantan Tengah terdiri dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Utara, Barito 

Selatan, Kapuas, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan 

Kotapraja Palangka Raya. Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah terdiri 

dari 1 (satu) Kota dan 5 (lima) Kabupaten. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2016, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah 

mencapai 6,36%, laju inflasi Tahun 2016 mencapai 2,11% (yoy). Angka 

kemiskinan Provinsi berada pada level 5,36%. Selanjutnya tingkat pengangguran 

terbuka Provinsi 4,82% dan indeks pembangunan manusia Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2016 tercatat 69,13%.255 

                                                 
255Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah: http://kalteng.bps.go.id/. 
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Dalam Visi-Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana 

tertuang dalam RPJMD256 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, 

terdapat 8 Misi pembangunan yakni:  

1) Pemantapan Tata Ruang; 

2) Pengelolaan Infrastruktur; 

3) Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai; 

4) Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan 

Kemiskinan; 

5) Tata Kelola Pemerintahan Daerah; 

6) Pendidikan, Kesehatan dan Wisata; 

7) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA, dan 

8) Pengelolaan Pendapatan. 

d. Ekonomi 

Kondisi ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dengan beberapa indikator 

makro yakni tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat 

pengangguran terbuka serta volume APBD dalam lima tahun terakhir disajikan 

pada tabel di bawah ini: 

 

 

Tabel. 2.1 Indikator Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Lima Tahun Terakhir 
 

Indikator Satuan 
Realisasi 

2012 2013 2014 2015 2016 

                                                 
256 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah    
     Tahun 2016-2021: Visi-Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Hal. v-1. 
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Pertumbuhan Ekonomi  % 6,62 8,61 6,21 7,01 6,36 

Laju Inflasi (YoY) % 5,85 6,79 7,07 4,74 2,11 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) 
% 3,14 3 3,24 4,54 4,82 

Tingkat Kemiskinan  % 6,19 6,23 6,07 5,91 5,36 

Volume APBD Rp. T  13,702 15,412   

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah (diolah) 
 

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (disingkat DPRD 

Kalteng) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Provinsi 

Kalimantan Tengah. Pada Pemilu 2014, DPRD Kalimantan Tengah menempatkan 

45 anggotanya, yang tersebar di beberapa fraksi, dengan perolehan mayoritas 

diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

Struktur kepemimpinandi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meliputi, 

ReindhardAtuNarang, S.E (selaku Ketua), H. Heriansyah.(selaku Wakil Ketua), 

Ir. H. Abdul Razak (selaku Wakil Ketua) dan Ir. H. Baharudin Lisa, M.M.  (Wakil 

Ketua).257 

 

 

 

2.3.2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 

a. Geografis Dan Administrasi Wilayah 

                                                 
257 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah : Kalteng Dalam Angka Tahun 2016,   
      Hal. 49-54. 
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DKI Jakarta merupakan daerah yang terletak di 5° 19' 12" - 6° 23' 54" LS 

dan 106° 22' 42" - 106° 58' 18"BT. Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari 

endapan pleistocene yang terdapat pada ± 50 m di bawah permukaan tanah. 

Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial, sedang dataran rendah pantai 

merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di sebelah utara membentang 

pantai sepanjang 750 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 

2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, 

Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota 

Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa. 

Berdasarkan administrasi wilayah, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 

wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni: Kota 

administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2, Jakarta Utara dengan luas 

142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, Jakarta Selatan dengan luas 

145,73 km2, dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km2, serta 

Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km2258. 

Jakarta mengawali sejarahnya sebagai kota pelabuhan yang bernama “Sunda 

Kelapa” pada masa kerajaan Hindu Pajajaran. Pada tahun 1552 bangsa Portugis 

tiba di Sunda Kelapa atas utusan Gubernur Malaka dan merupakan bangsa barat 

yang pertama datang ke Sunda Kelapa. Dengan tujuan meminta ijin untuk 

mendirikan benteng pertahanan di dekat muara Sungai Ciliwung. Setelah berhasil 

                                                 
258Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016 : Jakarta Dalam Angka Tahun 2016, Hal. 10. 
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mengadakan perjanjian dengan penguasa Sunda Kelapa Bangsa Portugis kembali 

ke Malaka.259 

Pada 1527 bangsa Portugis kembali ke Sunda Kelapa namun tanpa diketahui 

Sunda Kelapa telah jatuh ke tangan FATAHILLAH dan bangsa Portugis berusaha 

merebut kembali Sunda Kelapa. Maka terjadilah pertempuran antara bangsa 

Portugis dan Fatahillah di sekitar teluk Jakarta. Atas pertemuan ini Fatahillah 

menang dan mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta.260 

Cornelis DeHoutmandating (1596) dan mendirikan VOC (1619). Nama 

Jayakarta diganti menjadi Batavia dibawah pimpinan Belanda ± 350 tahun 

kekuasaannya di Indonesia. 

Belanda takluk kepada Jepang (1942), kemudian Batavia diganti nama 

menjadi Jakarta. Wilayah Jakarta terdiri dari 5 kotamadya: 

1. Jakarta Pusat 

2. Jakarta Barat 

3. Jakarta Selatan 

4. Jakarta Timur 

5. Jakarta Utara 

 

 

 

 

 
                                                 
259 Ibid., Hal. 1-3. 
260Ibid., Hal. 2-5. 
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b. Kependudukan 

Jumlah penduduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebanyak 

10.177.9 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 15.367 jiwa per km2261. 

Penyebaran penduduk di Provinsi DKI Jakarta masih bertumpu di Jakarta Barat 

sebesar 1,40 persen sedangkan yang terendah Jakarta Pusat sebesar 0,41. 

Sementara dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang paling tinggi 

tingkat kepadatan penduduknya adalah Jakarta Barat yakni sebanyak  2.430.410 

jiwa per Km2 dan yang paling rendah adalah Jakarta Pusat dengan tingkat 

kepadatan penduduk sebanyak 910.381 jiwa per Km2 pada tahun 2013-2014.262 

c. Ekonomi 

Kondisi ekonomi Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa indikator makro 

yakni tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat 

pengangguran terbuka serta volume APBD dalam lima tahun terakhir disajikan 

pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
261 BPS DKI Jakarta: Statistik Daerah DKI Jakarta 2015, Hal. 9 dan Hal. 14. 
262Ibid., Hal. 14. 
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Tabel. 2.2  Indikator Ekonomi Provinsi DKI Jakarta dalam Lima Tahun Terakhir 
 

Indikator Satuan 
Realisasi 

2012 2013 2014 2015 2016 

Pertumbuhan Ekonomi  % 6,07 6,07 5,91 5,89 5,85 

Laju Inflasi (YoY) % 4,52 8 8,95 3,30 2,37 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) 
% 9,87 9,02 8,47 7,23 6,12 

Tingkat Kemiskinan  % 3,70 3,72 4,09 3,61 3,75 

Volume APBD Rp. T 41,854 48,971  51,042  53,419  

Sumber: BPS DKI Jakarta (diolah) 

d. Perkembangan IPM 

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi 

penduduk (enlarging-peoplechoice). IPM merupakan indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia 

(masyarakat/penduduk). 

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang 

perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, 

pembangunan manusia di DKI Jakarta terus mengalami kemajuan selama periode 

2010 hingga 2016. IPM DKI Jakarta meningkat dari 76,31 pada tahun 2010 

menjadi 79,60 pada tahun 2016. Selama periode tersebut, IPM DKI Jakarta rata-

rata tumbuh sebesar 0,71 persen per tahun. Pada periode 2015-2016, IPM DKI 

Jakarta tumbuh 0,77 persen. 

Pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kemajuan 

yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

DKI Jakarta. Pada tahun 2016, IPM DKI Jakarta telah mencapai 79,60. Angka 
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IPM tersebut meningkat sebesar 0,61 poin dibandingkan IPM tahun lalu yang 

sebesar 78,99.263 

Pada tahun 2016, pembangunan manusia di DKI Jakarta tetap berstatus 

“tinggi”. Status tersebut masih bertahan seperti status pada beberapa tahun 

sebelumnya. Angka IPM 2016 yang sebesar 79,60 tersebut tersebut hanya sedikit 

dibawah batas minimum kategori IPM sangat tinggi yaitu 80. Sementara secara 

rata-rata, IPM DKI Jakarta tahun 2010-2016 tercatat tumbuh sebesar 0,70 persen 

pertahun. 

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling 

banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk 

kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-

undang. 

DKI Jakarta memiliki 21 perwakilan di DPR (dari tiga daerah pemilihan) 

dan empat orang untuk DPD. Keempat anggota DPD untuk periode 2014-2019 

adalah Fahira Fahmi Idris, S.E, M.H; Drs. H. A.M. Fatwa; DR. Dailami Firdaus, 

S.H, LL.M, MBA; dan DR. Abdul Azis Khafia, S.Si, M.Si. Selain itu berdasarkan 

hasil Pemilu Legislatif 2014, DPRD Jakarta memperoleh total 106 kursi yang 

didominasi oleh PDI-P (28 kursi), Partai Gerindra (15 kursi) dan PKS (11 kursi). 

Mayoritas dari anggota ini adalah wajah baru (60/106, sekitar 60%). Pimpinan 

                                                 
263 BPS DKI Jakarta: Berita Resmi Statistik,Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta  
Tahun 2016.  
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DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 terdiri dari Prasetyo Edi Marsudi (Ketua; 

PDI-P), Muhammad Taufik (Wakil Ketua; Gerindra), Triwisaksana (Wakil Ketua; 

PKS), Abraham Lunggana (Wakil Ketua; PPP), dan Ferrial Sofyan (Wakil Ketua; 

Demokrat) yang resmi dilantik pada tanggal 26 September 2014. 

2.3.3. Provinsi Kepulauan Riau 

a. Kondisi Geografis 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 

2016 Tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau264. Provinsi Kepulauan Riau 

terletak antara 04˚40’ Lintang Utara sampai 00˚29’ Lintang Selatan,dan antara 

103˚22’ Bujur Timur hingga 109˚40’ Bujur Timur. Kepulauan Riau terletak di 

SelatMalaka hingga Laut Cina Selatan dengan jumlah pulau sebanyak 1.795 buah. 

Secaraadministratif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua kota yaitu Kota 

Tanjung Pinang sebagaiibukota provinsi, dan Kota Batam, serta memiliki lima 

kabupaten, yaitu: KabupatenKarimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Lingga, dan KabupatenKepulauan Anambas.  

Adapun batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara : Vietnam dan Kamboja 

b) Sebelah Selatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 

Jambi 

c) Sebelah Barat : Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau 

d) Sebelah Timur :Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan  

  Barat 

                                                 
264 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun  
      2016-2021. 
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Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 427.608,38 Km², yang 

terbagi menjadi wilayahlautan sebesar 417.012,97 km² dan wilayah daratan seluas 

10.595,41 km² (2,47%), yang terdiridari 70 kecamatan dan 416 

kelurahan/desadengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum 

bernama, dan berpenduduk.  

b. Kependudukan 

Jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 mencapai 

1.973.043 jiwa.Dilihat dari data BPS jumlah penduduk meningkat kurang lebih 

400.000 jiwa dalam waktu 5tahun (2010-2015). Jumlah penduduk tersebut 

menyebar secara tidak merata di 7Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi 

Kepulauan Riau. Penduduk terbanyak berada di KotaBatam yaitu mencapai 

1.188.985 jiwa atau 60,26% sedangkan jumlah penduduk terendahberada di 

Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 40.414 jiwa atau 2,04%. 

LajuPertumbuhan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010 – 2015 

mencapai 3,11 %dengan laju pertumbuhan tertinggi berada di Kota Batam dengan 

4,49 %.265 

Asal usul nama Kepulauan Riau berasal dari nama Riau. Riau diduga 

berasal kata "riuh" yang berarti ramai. Hal ini dikarenakan daerah Kepulauan Riau 

dahulunya merupakan pusat perdagangan dan keramaian. Lalu nama ini 

berkembang dengan digunakannya nama Riau pada nama Kesultanan Lingga. 

Pada masa kolonial, kata Riau diubah menjadi Riouw.266 

                                                 
265 Badan Pusat Statistik Provinsi Kepaulau Riau: Provinsi  Kepri Dalam Angka Tahun 2016, Hal.  
      55. 
266Dinas Pendidikan Kepulauan Riau: http://disdik.kepriprov.go.id/index.php/info-lain/makalah- 
artikel/inilah-sejarah-terbentuknya-provinsi-kepulauan-riau. 

http://disdik.kepriprov.go.id/index.php/info-lain/makalah-
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Setelah proklamasi kemerdekaan, wilayah Riau (Kepulauan Riau saat ini) 

disatukan dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera. Dahulunya, hal 

ini dilakukan karena gerakan Ganyang Malaysia sehingga mempermudah 

hubungan dari wilayah kepulauan ke daratan Sumatera. 

Namun, seiring berjalannya waktu, nama Riau digunakan oleh wilayah 

Kesultanan Siak di daratan Sumatera, sementara Kepulauan Riau memekarkan 

diri. Kata kepulauan ditambahkan didepan kata Riau karena wilayah yang 

sebagian besar lautan atau berbentuk kepulauan. 

Asal usul nama Riau juga menuai polemik di antara budayawan Riau dan 

Kepulauan Riau. Kedua kubu ini menilai bahwa nama Riau berasal dari 

provinsinya masing-masing dengan versi sejarah yang berbeda. 

Sejarah Sebelum Pembentukan Provinsi dimulai dengan ditemukannya 

Prasasti Pasir Panjang di Karimun yang terdapat semboyan pemujaan melalui 

tapak kaki Buddha. Hal ini diduga berhubungan dengan Kerajaan Melayu di 

Sumatera. Buddha diperkiran masuk melalui pedagang dari Tiongkok dan India. 

Masa Islam di Kepulauan Riau berkembang dengan berdirinya Kesultanan Riau-

Lingga. Kesultanan ini berazaskan Melayu Islam dan Islam sendiri dikenal setelah 

dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, dan Arab. Masa Kolonial sangat 

berpengaruh dalam sejarah Kepulauan Riau. Julukan Hawaii Van Lingga yang 

diberikan kepada pulau Penuba, penggunaan uang tersendiri bagi Kepulauan Riau, 

dan terbentuknya KaresidenanRiouw menjadi bukti pengaruh kuat para kolonial 

di Kepulauan Riau. 
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Setelah masa kemerdekaan, Kepulauan Riau bergabung dengan wilayah 

Kesultanan Siak di daratan Sumatera sehingga membentuk provinsi Riau. 

Dahulunya, Kepulauan Riau juga menggunakan mata uang tersendiri bernama 

Uang Kepulauan Riau (KR). Namun secara perlahan, penggunaan mata uang ini 

dihentikan dan digantikan dengan mata uang Rupiah. 

Setelah lama bergabung dengan Riau, Kepulauan Riau akhirnya 

memutuskan untuk memisahkan diri dengan membentuk Badan Perjuangan 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR). Perjuangan BP3KR akhirnya 

membuahkan hasil dengan pemekaran provinsi Kepulauan Riau dari Riau pada 

tanggal 24 September 2002. 

Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi 

Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2002 merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota 

Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. 

c. Ekonomi 

Kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan beberapa indikator 

makro yakni tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat 

pengangguran terbuka serta volume APBD dalam lima tahun terakhir disajikan 

pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.3 Indikator Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Lima Tahun terakhir 

Indikator Satuan Realisasi 
2012 2013 2014 2015 2016 

Pertumbuhan Ekonomi  % 7,63 7,21 6,60 6,01 5,03 

Laju Inflasi (YoY) %    4,40 3,53 

Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) %   6,69 6,20 7,69 

Tingkat Kemiskinan  % 6,83 6,35 6,40 5,78 5,84 

Volume APBD Rp.  2,038 2,844    

 Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau (diolah) 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau (disingkat DPRD 

Kepulauan Riau) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di 

Provinsi Kepulauan Riau. Pada Pemilu 2014, DPRD Kepulauan Riau 

menempatkan 45 anggotanya, yang tersebar di beberapa fraksi, dengan perolehan 

mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

Struktur kepemimpinandi DPRD Provinsi Kepulauan Riau meliputi, Jumaga 

Nadeak, S.H. (selaku Ketua), Rizki Faisal, S.E.,.M. (selaku Wakil Ketua), Apri 

Sujadi, S.Sos. (selaku Wakil Ketua) dan Dr. Amir Hakim H. Siregar, Sp.OG. 

(Wakil Ketua).267 

 

 

 

 

                                                 
267DPRD KEPRI (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau):  
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Kepulauan_Riau. 




