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BAB III

OTONOMI DAERAH

tonomi daerah di Indonesia bukan merupakan konsep baru, karena sejak
republik ini berdiri, otonomi daerah sudah menjadi bahan pemikiran para

founding father. Hal ini terbukti dengan dituangkan masalah otonomi daerah dalam
UUD 1945, yang ditindaklanjuti dengan berbagai UU sejak 1958 hingga tahun 2004.
Ada beberapa permasalahan yang perlu dipahami secara mendalam agar otonomi
daerah benar-benar terwujud dan tidak hanya menjadi lips service belaka. Pertama,
harus dipahami bahwa otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan dalam
sistem ketatanegaraan secara utuh. Ini berarti bahwa otonomi daerah merupakan
subsistem dalam sistem ketatanegaraan, dan merupakan sistem yang utuh dalam
pemerintahan. Artinya seluas apapun otonomi daerah diterapkan, pada prakteknya
tetap tidak akan akan terlepas dari kerangka sistem pemerintahan dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, sangat tidak berdasar apabila penerapan
otonomi daerah justru dipandang sebagai penyebab munculnya disintegrasi bangsa.
Kalau hal itu terjadi, dapat dipastikan bahwa ada yang salah dalam penerapan dan
pemahamannya, bukan pada sistemnya.

Kedua, perlu dipahami pula bahwa untuk dapat melaksanakan otonomi
daerah secara baik dan benar diperlukan adanya political will (kemauan politik) dari
semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemerintah daerah. Kemauan
politik ini sangat penting, karena diyakini dapat mempersatukan berbagai
kepentingan yang berbeda kedalam suatu wadah pemahaman yang berorientasi
pada suatu tujuan, yakni membangun negara Indonesia melalui pemberdayaan
daerah secara optimal demi terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera. Dengan
kemauan politik ini diharapkan pemikiran-pemikiran parsial, primordial, rasial
(etnocentris) dan separatisme dapat terbendung, bahkan dapat diakomodasikan
secara optimal menjadi suatu kekuatan yang besar bagi proses pembangunan.

Ketiga, diperlukan adanya komitmen bersama untuk melaksanakan otonomi
daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, guna mencapai suatu tujuan yang
diharapkan. Hal ini sangat terkait dengan political will tadi, yang tentunya
memerlukan dukungan berupa komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yang
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berkepentingan. Dalam konteks ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk
melaksanakan otonomi daerah, diikuti dengan evaluasi dan perbaikan-perbaikan
atas kekurangan dari kebijaksanaan yang ada saat itu. Jadi kebijakan-kebijakan
yang perlu dibuat fleksibel, namun tetap mengarah pada satu tujuan yang sama.

Otonomi sebenarnya tidak hanya merupakan hak, melainkan juga
kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini memang sudah dituangkan dalam
penjelasan UU No. 5 Tahun 1974 dan dipahami bahwa hak dan kewajiban
seyogyanya selalu berjalan seiring dan seimbang.

Otonomi yang luas sebenarnya merupakan pengejawantahan dari makna
desentralisasi secara utuh. Desentralisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai
“penyerahan wewenang” yang implementasinya harus diiringi dengan penyerahan
sumber-sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan wewenang tersebut
termasuk tanggung jawabnya.

Mintzberg (1983) membedakan 3 (tiga) tipe desentralisasi yaitu,
desentralisasi vertikal (vertical decentralization), Desentralisasi horisontal (horizontal
decentralization), dan disentralisasi dispersal (pemindahan/pelimpahan).
Desentralisasi vertikal adalah desentralisasi yang diberikan secara hierarkhis dari
atas ke bawah (top down) dalam suatu struktur organisasi. Desentralisasi horisontal
adalah pendelegasian dari suatu unit dalam sebuah organisasi kepada unit lain
yang setingkat. Sedangkan desentralisasi dispersal adalah pelimpahan wewenang
dari organisasi/unit yang lebih tinggi kepada unit-unit lainnya sebagai kepanjangan
tangan. Konsep yang terakhir ini, dalam sistem kita mendekati konsep
dekonsentrasi.

Pada hakikatnya otonomi diarahkan pada upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan daerah secara optimal.
Pemberdayaan daerah itu dapat diartikan secara luas, yang dampaknya diharapkan
dapat terwujud dalam bentuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan,
peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat,
terdistribusikannya jumlah penduduk secara merata, dan adanya optimalisasi
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pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga tujuan nasional sebagaimana
tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dapat tercapai.185

3.1. Strategi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Strategi dikatakan sebagai karakteristik yang paling mendasar dan terpadu
dari apa yang ingin dicapai organisasi terhadap nilai-nilai dan sumber daya yang
ada dari lingkungannya. Guth mengatakan bahwa strategi mencakup beberapa hal
pokok, yaitu:186

1. Prakiraan mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan
peluang;

2. Perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi dan wilayah
pemasaran produk tertentu;

3. Identifikasi tujuan, sasaran, serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai;
4. Syarat-syarat untuk memilih suatu strategi tertentu yang dapat dilaksanakan

secara efisien dan efektif.

Strategi memiliki beberapa pengertian dan definisi baik secara harfiah
maupun dalam kaitannya dengan bidang-bidang kajian tertentu, misalnya politik,
ekonomi, psikologi dan militer. Untuk itu ada beberapa pendapat mengenai
pengertian dan definisi strategi.187

Dalam bidang kemiliteran, strategi diartikan sebagai ilmu dan seni
menggunakan kekuatan politik, ekonomi, psikologi, dan militer suatu bangsa atau
kelompok bangsa sebagai upaya mendapatkan dukungan maksimal, baik dalam
masa perang maupun masa damai.188

185 Riyadi Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 346.

186 J. Salusu, 1996, Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan
Organisasi Nonprofit, Penerbit Gramedia, Jakarta, hal. 96. Lihat Abdul Kadir, 2008b, Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia, Fisip USU Pres, Medan, hal. 105.

187 Dharma Setyawan Salam, 2004, Op.Cit, hal. 111. Lihat Abdul Kadir, 2008b, Op.Cit, hal.
105.

188 Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, 1990, hal. 1165 dalam Abdul Kadir, 2008b,
Op.Cit, hal. 105-106.
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Ditinjau dari manajemen strategis, strategi merupakan metode untuk
mencapai tujuan organisasi. Dalam proses manajemen strategis, termasuk langkah-
langkah strategi adalah identifikasi, penggunaan alternatif strategis dengan kriteria
tertentu, dan pemilihan alternatif dan atau kelompok alternatif yang harus menjadi
strategi organisasi.189

Strategi juga dipandang sebagai proses menempatkan organisasi dalam
lingkungan kompetitif dan mengimplementasikan tindakan untuk bersaing secara
berhasil. Mengembangkan strategi berarti manajer senior memilih sistem tujuan
yang mereka yakini untuk mencapai keberhasilan organisasi, mulai dari misi,
memilih target untuk lingkungan khusus dan memutuskan bagaimana organisasi itu
dapat bersaing.190

Strategi merupakan aktivitas untuk menentukan suatu karakteristik yang
paling mendasar dan bagaimana menemukan keterpaduan dari apa yang dicapai
organisasi terhadap nilai-nilai dan sumber daya yang ada di lingkungannya.191

Suatu organisasi seperti halnya organisasi pemerintahan di daerah
kabupaten/kota haruslah berusaha mengembangkan keunggulan komparatif dalam
setiap pelayanan terhadap publiknya. Oleh karena itu, proses-proses sehubungan
dalam pengkajian dan penerapan strategi-strategi akan sangat bergantung pada
siapa yang menjadi pimpinan daerahnya serta kultur dari daerah tersebut.
Perubahan di dalam strategi juga akan memerlukan perubahan dalam kultur suatu
organisasi serta akan memberikan pengaruh terhadap perubahan-perubahan
secara keseluruhan.192

Menurut beberapa pengalaman organisasi-organisasi tertentu, dapat ditarik
pelajaran bahwa tidak ada suatu cara pun yang terbaik dalam menggunakan
strategi, tidak ada perangkat tujuan yang paling ideal, serta tidak ada kiat atau resep
yang dijamin pasti dan terbukti paling efektif dalam menjalankan roda suatu

189 Glenn Bosemann and Arvind Phatak, 1989, Strategy Management: Text and Cases.
Second Ed. John Wiley & Sons, Inc, New York, hal. 11 dalam Abdul Kadir, 2008b, Op.Cit, hal. 106.

190 Dharma Setyawan Salam, 2004, Op.Cit, hal. 111 dalam Abdul Kadir, 2008b, Op.Cit, hal.
106.

191 Ibid, hal. 58 dalam Abdul Kadir, 2008b, Op.Cit, hal. 106.
192 Dharma Setyawan Salam, 2004, Op.Cit, hal. 53-54.
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organisasi. Namun aspek yang penting bagi semua organisasi adalah adanya
kesadaran strategis di mana pimpinan organisasi memahami betul sampai seberapa
baiknya sesuatu telah dilakukan oleh organisasi tersebut, mengapa itu harus
dilaksanakan serta di mana kita harus mencari peluang dan mengatasi tantangan
yang ada. Pimpinan harus pula menghayati dan merasakan bahwa tugas-tugasnya
telah dilaksanakannya dengan baik.193

Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh seorang pimpinan baik berupa
kualitas yang unggul, kekuatan berupa kekuasaan, gaya dan ambisi serta kultur dari
organisasi sangat berpengaruh dalam setiap pelaksanaan manajemen strategis.
Untuk organisasi sektor publik seperti halnya organisasi pemerintahan daerah
kabupaten/kota, ukuran-ukuran kinerja yang efektif merupakan hal yang paling
urgen dan relevan saat ini.194

Dari uraian tadi menunjukkan dalam mencapai efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan tidak hanya tergantung kepada satu strategi tetapi harus tetap
mencari strategi-strategi alternatif. Dalam situasi-situasi tertentu, semuanya dapat
terbukti efektif, namun dalam situasi-situasi lainnya mungkin saja tidak tepat. Untuk
hal tersebut, ada beberapa aspek kunci sehubungan dengan kemampuan
organisasi di dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, nilai-nilai dan sumber
daya yang ada.195

Bila dihubungkan dengan konsep Puno dan Atty Farolan196 yang diperkuat
oleh Pumpin dan Thomson,197 maka untuk mendapatkan suatu model organisasi
pemerintahan yang efektif dalam menyelenggarakan pelaksanaan otonomi daerah
perlu dijelaskan lebih rinci tentang hubungan antara lingkungan, nilai dan sumber
daya yang berpotensi memacu keefektifan organisasi.

Suatu hal yang penting dalam setiap penelitian tentang keefektifan
organisasi adalah tindakan merinci sifat hubungan antara beberapa rangkaian

193 Ibid, hal. 54.
194 Ibid.
195 Ibid, hal. 54-55.
196 Carlito J Puno and Atty Farolan, 1995, The Corporate Heartbeat Strategy Via EVR

Congruence, Philippine Christian University, Manila, hal. 1.
197 Ibid, hal. 2.
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variabel pokok yang secara bersama-sama mempengaruhi hasil yang diinginkan.
Dalam model sistem terbuka, kriteria yang banyak dipakai dalam penemuan
keefektifan organisasi adalah lebih menekankan pada dimensi perolehan sumber
daya dan kemampuan mengadaptasikan diri terhadap lingkungannya.

Sedangkan menurut Katz dan Kahn,198 keefektifan organisasi bergantung
pada sampai seberapa jauh organisasi tersebut dapat memperoleh sumber daya
yang diperlukan bagi perkembangan organisasi tersebut dari lingkungannya, dan
sampai seberapa jauh barang dan jasa yang dihasilkan diperlukan oleh
lingkungannya. Dengan kata lain, keefektifan organisasi bergantung pada sampai
seberapa jauh organisasi yang bersangkutan mampu mengelola lingkungan untuk
kepentingannya. Sehubungan dengan hal tersebut lebih lanjut Katz dan Kahn
menyatakan:199

"The most important long-range outcomes of efficiency-generated surpluses
are therefore organizational growth and increments in the survival power of
the organization. The storage of energy permits the organization to survive
its own mistakes and the exigencies of its environment...".

Karena itu keefektifan organisasi ditentukan oleh kemampuan organisasi
dalam mengelola dan mendayagunakan lingkungannya terutama dalam hal
mengatasi kelangkaan sumber daya dan memberikan nilai tambah kepada sumber
daya yang dikelola itu untuk kelanjutan proses organisasi.200

Efektivitas organisasi juga ditentukan oleh struktur organisasi. Itulah
setidaknya yang ingin diungkapkan oleh Lawrence dan Lorsch,201 organisasi yang
kurang efektif disebabkan oleh karakteristik struktural yang tidak sesuai dengan cara
melaksanakan tugas-tugas dan lingkungan secara respektif.

Efektivitas organisasi juga ditentukan bagaimana kemampuan pimpinan
organisasi dalam menggunakan pendekatan-pendekatan dalam manajemen sumber

198 Daniel Katz and Robert L Kahn, 1966, The Social Psychology of Organization, Second
Ed. John Wiley & Sons, Inc. New York, hal. 233-240.

199 Ibid, hal. 236.
200 Dharma Setyawan Salam, 2004, Op.Cit, hal. 55-56.
201 Wexley dan Yulk, 1984, hal. 289.
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daya. Karena itu menuruti Jones,202 organisasi akan efektif manakala, pertama,
pimpinan organisasi mampu menjamin pasokan sumber daya yang langka ke dalam
organisasi dan mampu memberikan nilai tambah terhadap keterampilan sumber
daya dan luar organisasi (pendekatan sumber daya eksternal). Kedua, pimpinan
organisasi secara kreatif mampu mengkoordinasikan sumberdaya dengan
keterampilan pegawai sehingga dapat menghasilkan produk-produk inovatif dan
mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan (pendekatan sistem
internal). Ketiga, pimpinan organisasi mampu mengubah keahlian dan sumber daya
secara efisien ke dalam barang dan layanan akhir (pendekatan teknikal).

Efektivitas organisasi juga tergantung kepada strategi yang digunakan
dalam mencapai tujuan organisasi, terutama dalam menghadapi pesaing sehingga
produk dan layanan organisasi memiliki nilai kompetitif. Pentingnya strategi ini
dikarenakan strategi merupakan prakiraan mengenai kondisi lingkungan serta
identifikasi ancaman dan peluang, kekuatan dan kelemahan organisasi serta
wilayah pemasaran produk tertentu.203

Karena itu strategi suatu organisasi pada dasarnya adalah bagaimana
kemampuan organisasi mengelola sumber daya yang dimiliki dalam menghadapi
lingkungan dengan memandang dan memperhatikan kelemahan dan kekuatannya
(nilai).204

Dengan kata lain strategi merupakan titik singgung dalam menyatukan/
memadukan organisasi dengan lingkungan, nilai dan mengatur sumber daya untuk
mendukung keefektifan penyelenggaraan suatu organisasi. Dalam hal ini strategi
mengabstraksikan hubungan lingkungan, nilai dan sumber daya yang efektif dalam
penyelenggaraan otonomi daerah yang terurai pada mutu, keeratan, dan arah
hubungan, serta pengaruh masing-masing dari variabel lingkungan, nilai dan
sumber daya.205

202 Jones, 1995, hal. 12.
203 Dharma Setyawan Salam, 2004, Op.Cit, hal. 56-57.
204 Ibid, hal. 57.
205 Ibid.
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3.2. Kewenangan Daerah

Beralihnya paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, yang
ditandai dengan lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004, membawa angin segar dan sejuta harapan terhadap peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam dimensi regeling maupun
beschikking terutama pelayanan publik.206

Secara teoritik, kebijakan desentralisasi akan lebih meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat karena daerah otonom menerima lebih banyak
kewenangan dan lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Implementasi kebijakan otonomi daerah, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang
telah mengalami perubahan yang kedua kalinya, bukanlah hal yang sederhana.
Sebab pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut, setidaknya akan berkaitan
dengan:207

1. Kewenangan daerah,
2. Kelembagaan daerah,
3. Kepegawaian daerah,
4. Manajemen daerah,
5. Produk hukum daerah.

Dalam Iiteratur, istilah kewenangan dan wewenang diartikan sebagai
kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan
melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dari kedua istilah tersebut,
terdapat ahli yang memberikan kesamaan arti antara keduanya (Antor Moeliono,
Philipus M Hadjon). Adapun yang membedakannya, seperti Marbun,208 yang
mengartikan kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan,
baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun terhadap suatu bidang

206 Murtir Jeddawi, 2008, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan,
Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian dan Peraturan Daerah), Kreasi Total Media, Yogyakarta.
hal. 17.

207 Ibid.
208 SF Marbun, 2001, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Pres,

Yogyakarta.
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pemerintahan tertentu secara bulat. Sementara, wewenang (competence,
bevoegdheid) hanya mengenai bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan
adalah kumpulan wewenang (rechtbevoegdheden). Menurut Marbun, wewenang
adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau
kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk
melakukan hubungan hukum.

Sementara itu, menurut Bagir Manan dalam Ridwan (2002), wewenang
dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasan hanya
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang
adalah hak dan kewajiban.209

Lebih lanjut, menurut Marbun,210 dilihat dari sifatnya, wewenang
pemerintahan dapat dibedakan atas 3 (tiga) model, yaitu, expressimplied, fakultatif,
dan vrij bestuur. Wewenang pemerintahan yang bersifat expressimplied adalah
yang jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada
batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis, isinya dapat bersifat umum dan
atau individual konkrit. Wewenang pemerintahan bersifat fakultatif adalah
wewenang yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan
bagaimana suatu wewenang dapat dipergunakan. Wewenang pemerintahan yang
bersifat vrij bestuur adalah wewenang yang peraturan dasarnya memberikan ruang
lingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha negara untuk mempergunakan
wewenang yang dimilikinya.

Senada dengan vrij bestuur tersebut, Laica Marzuki dalam (Abdul Latief,
2005) memberikan uraian mengenai peraturan kebijakan (beleidsregel, policy rule,
freies Ermessen). Lebih lanjut, menurut Laica Marzuki, peraturan kebijakan atau
peraturan kebijaksanaan, mulai muncul di negeri Belanda pada tahun 60-an dalam
pelbagai produk badan atau pejabat administrasi negara, seperti halnya
pengumuman (bekendmaking), surat edaran (circulaire), dan semacamnya
dipahami publik selaku produk administrator yang bercacat hukum (juridische
gebreken), diberi penamaan pseudo wetgeving (peraturan semu), dalam literatur
hubungan publik disebut spiegelrecht. Walaupun pengumuman, surat edaran, dan
semacamnya itu, dibuat pejabat administrasi yang dimaksudkan sebagai petunjuk

209 Murtir Jeddawi, 2008, Op.Cit, hal. 18.
210 SF Marbun, 2001, Op.Cit.
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internal (interne richtlijnen) di kalangan pejabat ke dalam. Namun, karena
dipublikasikan keluar, maka pengumuman, surat edaran, dan semacamnya
berkekuatan hukum mengikat seperti kaidah peraturan perundang-undangan
(algemene verbindendevoorschiften).211

Dalam perkembangannya, menurut Laica Marzuki (Abdul Latief, 2005),
mulai disadari, bahwa beleidsregel itu is niet anders dan fieies; Ertnessen.
Beleidsregel tidak lain dari freies Ermessen atau discretionary power dalam wujud
tertulis dan dipublikasikan keluar. Diberikan label 'peraturan' karena mengikat
seperti kaidah hukum (legalnorm). Freies Ermessen adalah kebebasan yang
diberikan kepada badan atau pejabat administrasi dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, diemban dalam kaitan menjalankan bestuurzorg, dan cakupannya
hanya pada lapangan administrasi (bestuursgebeid), serta penggunaannya pada
tipe negara kesejahteraan tidak terhindarkan. Dengan demikian, menurut Laica
Marzuki, peraturan kebijakan berada di ranah kebijakan administrasi
(doelmatigheid), sehingga peraturan kebijakan tidak tergolong peraturan perundang-
undangan. Peraturan kebijakan tidak terpaut dengan rechtmatig, tapi pada
doelmatig.212

Philipus M. Hadjon menyatakan, bahwa wewenang yang diartikan sama
dengan kewenangan selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari
administrasi karena objek administrasi adalah wewenang pemerintahan (bestuurs
bevoegdheid).213

Wewenang atau kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah adalah
kekuasaan mengatur (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen). Dengan
demikian, wewenang pemerintahan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk
melaksanakan kekuasaan tertentu.214

Sejak pelaksanaan otonomi daerah pada era reformasi terdapat 2 (dua)
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai wewenang pemerintahan daerah,

211 Murtir Jeddawi, 2008, Op.Cit, hal. 18-19.
212 Ibid, hal. 19.
213 Philipus M. Hadjon, 1997, Wewenang, dalam Jurnal Yuridika, Edisi Nomor 5 dan 6

Tahun XII.
214 Murtir Jeddawi, 2008, Op.Cit, hal. 19.
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yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut melaksanakan amanah
undang-undang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 untuk
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 untuk Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.215

Pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
menyebutkan, bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan
bidang lain. Kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan
nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian
daerah, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan
sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan
standardisasi nasional.216

Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
menegaskan pula, bahwa kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota,
serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, termasuk
kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota.

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan
pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur
dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Bidang pemerintahan yang
wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan
umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri
dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan
tenaga kerja.

215 Ibid, hal. 19-20.
216 Lihat Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
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Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sudah
mengenal adanya kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah otonom.
Kewenangan pemerintah dalam hal ini adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk
menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000). Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 inilah yang mengatur pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah provinsi. Adapun
urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota tidak diatur secara
limitatif pada peraturan pemerintah tersebut.

Pada penjelasan umum ditegaskan, kewenangan daerah kabupaten/kota
tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, karena Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999, pada dasarnya meletakkan semua kewenangan
pemerintahan pada daerah kabupaten/kota, kecuali kewenangan pemerintahan
yang diatur tersendiri. Pengaturan rincian kewenangan tidak berdasarkan
pendekatan sektor, departemen, dan lembaga pemerintah nondepartemen, tetapi
berdasarkan pada pembidangan kewenangan. Rincian kewenangan yang berbeda-
beda diagregasikan untuk menghasilkan kewenangan yang setara/setingkat antar
bidang tanpa mengurangi bobot substansi. Untuk penggunaan nomenklatur bidang
didasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis
dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan khusus.217

Untuk penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, maka
kewenangan Pemerintah porsinya lebih pada penetapan kebijakan yang bersifat
norma, standar, kriteria, dan prosedur. Sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya
terbatas kepada kewenangan yang bertujuan:

- Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan
negara,

- Menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara,
- Menjamin efisiensi pelayanan umum sehingga pelayanan umum tersebut

berskala nasional,
- Menjamin keselamatan fisik dan nonfisik secara setara bagi semua warga

negara,
- Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka dan canggih,
- Menjamin supremasi hukum nasional,

217 Murtir Jeddawi, 2008, Op.Cit, hal. 21.
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- Menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran
rakyat.

Sebagai tindak lanjut kewenangan Pemerintah, selain dalam bidang politik
luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta
kewenangan lain (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000),
kewenangan lain tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa bidang meliputi bidang
pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan,
perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan,
ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan ruang,
pertanahan, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, politik
dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan
keuangan, kependudukan, olahraga, hukum dan perundang-undangan serta bidang
penerangan.

Untuk daerah provinsi kewenangan yang dimiliki sesuai Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta kewenangan dalam bidang
pemerintahan tertentu lainnya, meliputi perencanaan dan pengendalian
pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber
daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah provinsi, pengelolaan
pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan
budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman serta
perencanaan tata ruang provinsi. Kewenangan provinsi tersebut dikelompokkan
pada bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan
perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal,
ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan ruang,
permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, politik luar negeri
dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan,
hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat rumusan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintahan
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka dapat
ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Kewenangan pemerintahan kabupaten/kota demikian luas.



Otonomi Daerah….. 138

2. Sekalipun kewenangan kabupaten/kota demikian luas, namun karena
Pemerintah dan pemerintahan provinsi sebagai daerah otonom juga
memiliki kewenangan yang berhimpitan dengan kewenangan
kabupaten/kota, maka garis tegas kewenangan antara Pemerintah,
pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota menjadi tidak
jelas dan tumpang tindih. Oleh karena itu, menimbulkan kendala dalam
pengendalian, evaluasi, dan monitoring terhadap fungsi pemerintahan yang
memiliki kaitan (rumpun yang sama). Pada akhirnya, pengukuran kinerja
pelaksanaan fungsi tertentu tidak dapat dilakukan dengan optimal.

3. Belum terciptanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat
pusat yang mengatur mengenai bidang atau fungsi yang sama atau sejenis.

Terhadap beberapa kendala dan hambatan pengaturan kewenangan antara
Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota tersebut
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
ditegaskan, bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
wewenangnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah.
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan
terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar-tingkatan
dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, yustisi, dan agama. Urusan
pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan
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pemerintahan atau konkuren adalah urusan pemerintahan selain urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dengan penegasan ini, membedakan antara Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Peraturan
Pemerintah terakhir, telah memisahkan urusan pemerintahan yang tidak dapat
dibagi dan urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara konkuren.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat
konkuren secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi,
dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, ditetapkan kriteria pembagian urusan
pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Dengan adanya kriteria tersebut, akan nampak urusan pemerintahan lebih
baik menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi atau
pemerintahan daerah kabupaten/kota. Penggunaan kriteria tersebut, diterapkan
secara komulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan
keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas kriteria pembagian urusan
pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan
bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan
pemerintahan daerah kabupaten/kota. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat
lintas kabupaten/kota dan/atau regional, maka urusan pemerintahan tersebut
menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Kalau bersifat lintas provinsi
dan/atau nasional, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan
Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan
memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi,
dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan
bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu
kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggung jawab
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak
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penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami lebih dari
satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang
bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Apabila
dampaknya terhadap lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat nasional, maka yang
bertanggung jawab adalah Pemerintah.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan
memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan
suatu urusan pemerintahan. Apabila lebih berdayaguna ditangani pemerintahan
daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah
kabupaten/kota untuk menanganinya. Demikian pula, apabila lebih berdayaguna
pada pemerintahan daerah provinsi atau nasional.

Kriteria tersebut dari aspek normatif, merupakan langkah maju dalam
pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Akan
tetapi, dari aspek teknis, mengukur dampak, akuntabilitas dan daya guna terhadap
setiap urusan pemerintahan, memerlukan analisis yang lebih cermat dan valid
sehingga pembagian urusan pemerintahan akan nampak proporsional, bukan saja
antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota. Akan tetapi, juga antarprovinsi sendiri atau antarkabupaten/kota itu
sendiri. Apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka kriteria tersebut akan
menjadi rumusan semu dan urusan pemerintahan akan cenderung uniform, baik
urusan wajib maupun urusan pilihan. Dengan demikian, adanya kebijakan
pembagian urusan pemerintahan antar-susunan dan tingkatan pemerintahan,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagai pengganti
kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, belum menjawab persoalan
dasar otonomi daerah, baik dari dimensi kemandirian (self sustain) maupun dari
dimensi pemberdayaan (empowerment).

Desentralisasi melahirkan adanya wewenang daerah sesuai dengan
pembagian wewenang antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Wewenang
pemerintah daerah pada konsep pemerintahan daerah merupakan hak atau
otonomi. Otonomi bermakna pengundangan sendiri. Dalam kepustakaan Belanda,
otonomi berarti pemerintahan sendiri (zelfregering). Selain itu, dari sisi lain otonomi
juga diartikan sebagai membuat undang-undang sendiri (zelftretgeving),
melaksanakan sendiri (zelful tvoering), mengalih sendiri (zelfrechtpraak), dan
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menindaki sendiri (zelfpolitie). Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai
kebebasan dan kemandirian untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus
daerah dengan wewenang sendiri, menetapkan peraturan sendiri, dan
pemerintahan daerah sendiri.

Mengenai otonomi daerah, dikenal sistem otonomi material atau pengertian
rumah tangga material, yaitu antara pemerintah dan pemerintah daerah terdapat
pembagian tugas (wewenang dan tanggung jawab) yang diperinci secara tegas
dalam undang-undang. Selain itu, dikenal adanya sistem otonomi formal, yaitu tidak
ada perincian tegas pembagian wewenang antara pemerintah dengan pemerintah
daerah. Sedangkan sistem otonomi riil adalah penyerahan wewenang dari
pemerintah kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada faktor-faktor
kemampuan yang nyata atau riil yang ada di daerah.

Selain itu dikenal pula sistem otonomi luas, yaitu tugas dan wewenang
diberikan secara luas dari pemerintah kepada pemerintah daerah, kecuali urusan
tertentu yang menjadi wewenang pemerintah. Dengan demikian, adanya pembagian
dan atau penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah, maka pemerintah
daerah memiliki wewenang pemerintahan untuk mengatur dan mengelola sendiri
secara bebas dan mandiri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan itu, maka wewenang pemerintahan dapat diartikan dengan
kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, melakukan tindakan-tindakan
hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan
akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum
tertentu.218

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia,219 kata wewenang disamakan
dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk
bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung
jawab kepada orang/badan lain. Menurut Bagir Manan dalam Ridwan,220 wewenang
dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang

218 P. Nicolai dalam Ridwan, 2002, hal. 73.
219 Anton Moeliono, 1998, hal. 101.
220 Ridwan, 2002, hal. 74.
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berarti hak dan kewajiban. Wewenang dalam kaitan dengan otonomi daerah, maka
hak memiliki pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan
mengelola sendiri (zelfbesturen).

Sementara itu, Marbun,221 memberikan pengertian berbeda antara
kewenangan dan wewenang. Menurutnya, kewenangan (authority, gezag) adalah
kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun
terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan
wewenang (competence, bevoegdheid) hanya mengenai bidang tertentu saja.
Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang
(rechtsbevoegdheden). Menurutnya, wewenang adalah kemampuan untuk
melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan
peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.

Lebih lanjut, menurut Marbun,222 dilihat dari sifatnya, wewenang
pemerintahan dapat dibedakan atas expressimplied, fakultatif dan vrij bestuur.
Wewenang pemerintahan yang bersifat expressimplied adalah wewenang yang
jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-
batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, isinya dapat bersifat umum dan
dapat pula bersifat individual konkrit. Wewenang pemerintahan bersifat fakultatif
adalah wewenang yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan
bagaimana suatu wewenang dapat dipergunakan. Wewenang pemerintahan yang
bersifat vrij bestuur adalah wewenang yang peraturan dasarnya memberikan ruang
lingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha negara untuk mempergunakan
wewenang yang dimilikinya.

Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam
kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk
mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen). Sedangkan
kewajiban terdiri atas kewajiban vertikal dan kewajiban horizontal.

Kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan
pemerintahan daerah sebagaimana mestinya. Kewajiban vertikal berarti kekuasaan
untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam satu tertib ikatan

221 Marbun, 2003, hal. 122.
222 Ibid, hal. 123.
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pemerintahan negara secara keseluruhan. Dalam negara hukum, adanya
wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan itu, menurut Philipus M. Hadjon,223 yang menyamakan istilah
wewenang atau kewenangan, bahwa wewenang selalu menjadi bagian penting dan
bagian awal dari hukum administrasi karena objek administrasi adalah wewenang
pemerintahan (bestuurs bevoegdheid). Menurut Henc Maarseven dalam Philipus
Hadjon,224 wewenang pemerintahan dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum
(rechtsmacht), sehingga wewenang dalam konsep hukum publik akan selalu
berkaitan dengan kekuasaan.

Pada sisi lain, menurut Philipus M. Hadjon, wewenang merupakan faktor
penting dan mendasar dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan
termasuk peraturan daerah. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang
pemerintahan sekurang-kurangnya terdiri atas, 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh,
dasar hukum, dan konformitas hukum.225 Komponen pengaruh bermakna, bahwa
penggunaan wewenang pemerintahan dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku
subjek hukum. Komponen dasar hukum bermakna, bahwa wewenang pemerintahan
selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Sementara komponen konformitas
hukum mengandung makna, adanya standar wewenang, yaitu standar umum
(semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam hal wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan, Suwoto
Mulyosudarmo226 menegaskan, bahwa dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku
suatu prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan. Dengan
demikian, setiap pemberian kekuasaan harus dipikirkan beban tanggung jawab bagi
setiap penerima kekuasaan dan kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab,
harus secara inklusif sudah diterima pada waktu menerima kekuasaan. Beban
tanggung jawab bentuknya ditentukan oleh cara-cara kekuasaan itu diperoleh.

223 Philipus M. Hadjon, 1997, hal. 1.
224 Ibid, hal. 2.
225 Ibid, hal. 3.
226 Suwoto Mulyosudarmo, 1997, hal. 39.
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Menurut Suwoto Mulyosudarmo,227 pada dasarnya pemberian kekuasaan
dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perolehan secara atributif dan
perolehan secara derivatif. Perolehan kekuasaan secara atributif, menyebabkan
terjadinya pembentukan kekuasaan karena berasal dari keadaan yang belum ada
menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara atributif bersifat
asli dan menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Perolehan kekuasaan secara
derivatif adalah pelimpahan kuasa karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan
kepada pihak lain. Dengan demikian, pelimpahan kekuasaan ini adalah pelimpahan
kekuasaan yang diturunkan.

Menurut HD. Van Wijk dan Willen Konijnenbelt dalam Marcus Lukman,228

terdapat 3 (tiga) model penyerahan wewenang, yaitu secara atribusi, delegasi, dan
mandat. Kewenangan yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari
pembentukan undang-undang orisinil. Pada model ini, pemberian dan penerimaan
wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang
ada. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung
bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Pembentukan wewenang dan
distribusi wewenang ditetapkan dalarn peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang
didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.
Pertanggungjawaban internal diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan
kekuasaan, sedangkan pertanggungjawaban dari aspek eksternal adalah
pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga apabila dalam melaksanakan
kekuasaan melahirkan derita atau kerugian bagi pihak lain. Penerima wewenang
bertanggung gugat atas segala akibat negatif yang ditimbulkan dalam
melaksanakan kekuasaan.

Pada konsep delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang
satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang
lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum
tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut delegans, sedangkan pihak
yang penerima wewenang disebut delegataris. Setelah delegans menyerahkan

227 Ibid.
228 Marcus Lukman, 1997, hal. 53.



Perencanaan Wilayah (Perspektif Otonomi dan Desentralisasi Fiskal)….. 145

wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab
ekstern pelaksanaan wewenang, sepenuhnya berada pada delegataris.

Adapun syarat-syarat delegasi, sebagai berikut:229

1. Delegasi harus definitif artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan
sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam
peraturan perundang-undangan;

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang
untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

5. Peraturan kebijakan artinya, delegans memberikan instruksi (petunjuk)
tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dengan demikian, menurut Suwoto,230 dalam konsep pendelegasian
kekuasaan, maka delegataris melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dan
dengan tanggung jawab sendiri. Oleh sebab itu, pelimpahan itu disebut pelimpahan
kekuasaan dan tanggung jawab. Pada perolehan wewenang secara mandat pada
dasarnya adalah suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan,
dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara
yang memberi mandat. Hal tersebut berarti, bahwa keputusan yang diambil pejabat
penerima mandat, pada hakikatnya merupakan keputusan dari pejabat tata usaha
negara yang memberi mandat. Sebagai konsekuensinya, bahwa tanggung jawab
dan tanggung gugat atas diterbitkannya keputusan atas dasar suatu mandat, tetap
berada pada pejabat pemberi mandat.

Dengan kata lain, pada konsep mandat, mandataris hanya bertindak untuk
dan atas nama pemberi mandat sehingga tanggung jawab akhir dari keputusan
yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. Selain itu, untuk
mandat tidak diperlukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang

229 Philipus Hadjon, 1997, hal. 5.
230 Suwoto, 1997, hal. 42.
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melandasinya, karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intern hierarkis
dalam organisasi pemerintahan.231

Adanya pemberian dan atau pembagian wewenang dari pemerintah kepada
pemerintah daerah, baik dalam bentuk atribusi maupun delegasi, dimaksudkan agar
pemerintah daerah dapat mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Termasuk
di dalamnya wewenang menetapkan peraturan sendiri di daerah dalam rangka
menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah yang dikenal dengan peraturan
daerah.

Relevansi wewenang pemerintah daerah dengan pembentukan produk
hukum daerah, seperti peraturan daerah, antara lain untuk melakukan pengujian
mengenai keabsahan produk hukum daerah bersangkutan.232 Apabila suatu produk
hukum tidak didasarkan atas wewenang secara sah dan benar, dapat berakibat
produk hukum bersangkutan cacat hukum yang berarti batal demi hukum atau dapat
dibatalkan.

Batal demi hukum mengandung makna, bahwa sesuatu yang dinyatakan
batal demi hukum adalah sesuatu produk hukum yang sejak awal keberadaannya
telah cacat hukum dan pernyataan mengenai kebatalannya memerlukan campur
tangan dan penegasan aparat penegak hukum dan sebagai konsekuensi
hukumnya, maka segala akibat yang timbul sejak semula dianggap tidak pernah
ada. Dapat dibatalkan, mengandung makna, bahwa sesuatu yang dapat dibatalkan
dianggap cacat hukum semenjak dijatuhkannya putusan aparat penegak hukum
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pernyataan pembatalannya
memerlukan campur tangan dan penegasan dari aparat penegak hukum dan
sebagai konsekuensi hukumnya, maka segala akibat yang timbul sejak putusan
pembatalan tersebut, dianggap tidak pernah ada.

Pertanyaan yang timbul dari penjelasan tersebut di atas, adalah bagaimana
kedudukan dan implikasi dari produk hukum daerah yang telah ditetapkan yang
termasuk dalam kategori batal demi hukum tersebut, terutama yang menyangkut
pembebanan kewajiban subjek hukum yang sudah berjalan. Hal tersebut menarik
untuk dikaji tersendiri, terutama dari aspek penggunaan wewenang. Sebab

231 Philipus Hadjon, 1997, hal. 7.
232 Sukismo, 2002, hal. 51.
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penggunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan terkadang
melahirkan masalah yang dapat terjadi antara lain karena pengaturan tidak
bersendikan wewenang, penggunaan wewenang yang sewenang-wenang,
penyalahgunaan wewenang atau penggunaan wewenang melampaui batas
wewenang.

Eksistensi peraturan daerah, selain sebagai salah satu bentuk peraturan
perundang-undangan, juga keberadaannya merupakan dasar hukum (legalitas) bagi
daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dalam
rangka pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Salah satu prinsip negara hukum demokratis yang berbentuk negara
kesatuan dan menganut prinsip desentralisasi adalah pemencaran kekuasaan
negara secara vertikal (verticale machtspreiding), yang melahirkan organ-organ
negara tingkat lebih tinggi (hogere staatsorganen) dan organ negara tingkat lebih
rendah (lagere staatsorganen). Organ negara tingkat lebih rendah tersebut,
berbentuk satuan pemerintahan daerah, yang merupakan organ mandiri dan karena
itu tidak memiliki hubungan hierarki dengan organ negara tingkat lebih tinggi.233

Dalam kondisi demikian, menurut Bagir Manan,234 badan-badan yang dibentuk
adalah badan yang mandiri, pendukung wewenang, tugas dan tanggung jawab yang
mandiri. Dan sebagai badan mandiri, organ-organ atau kelengkapan pemerintahan
desentralisasi tidak berada dalam kedudukan hubungan berjenjang dengan organ
satuan pemerintahan tingkat lebih atas.

Kepada satuan pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk
menjalankan otonomi, yaitu kebebasan dan kemandirian (vrijheid en
zelfstandigheid) untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.235

Meskipun antara organ pemerintahan tingkat atas dan tingkat daerah tidak dalam
hubungan hierarkis dan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah
(huishouding) bertumpu pada kebebasan dan kemandirian, namun dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah selalu terdapat fungsi pengawasan yang
dilakukan oleh organ pemerintahan yang lebih tinggi. Bahkan dapat dikatakan,

233 Ridwan, 2001, hal. 71.
234 Bagir Manan, 1990, hal. 246.
235 Bagir Manan, 1993, hal. 2.



Otonomi Daerah….. 148

bahwa tidak ada pemerintahan berotonomi tanpa adanya pengawasan.
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang
dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Selain
pengawasan terdapat istilah pengendalian, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk
menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang
dikehendaki sesuai dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

Pengawasan terdiri atas beberapa bentuk/model. Dilihat dari segi
kedudukan lembaga/organ yang melaksanakan pengawasan terhadap organ yang
dilakukan pengawasan, dapat dibedakan dengan pengawasan internal dan
pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan
oleh suatu badan yang secara struktural termasuk dalam lingkungan organisasi
bersangkutan. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh
badan yang secara struktur berada di luar organisasi.

Pengawasan ditinjau dari segi saat/waktu pelaksanaan pengawasan
meliputi pengawasan apriori dan pengawasan aposteriori. Pengawasan apriori
adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan, dalam
hal ini jelas menunjukkan unsur preventifnya, yaitu untuk mencegah atau
menghindarkan terjadinya kekeliruan. Pengawasan aposteriori adalah bilamana
pengawasan itu dilakukan setelah terjadi tindakan atau perbuatan pemerintah dalam
hal ini bersifat korektif atau refresif.

Pengawasan pelaksanaan otonomi daerah menurut Bagir Manan,236 dalam
sistem otonomi, sama sekali tidak boIeh meniadakan pengawasan, sebab
kebebasan berotonomi dan pengawasan merupakan dua sisi dari satu lembaran
dalam berotonomi, untuk menjaga keseimbangan antara kecenderungan
desentralisasi dan sentralisasi yang dapat berayun secara berlebihan.

236 Bagir Manan, 2001, hal. 39.
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Secara teoritis hubungan pengawasan antara badan pemerintahan yang
lebih tinggi dengan badan pemerintahan yang lebih rendah dapat berbentuk
pengawasan represif, pengawasan preventif, pengawasan positif serta kewajiban
untuk memberi tahu dan berkonsultasi/perundingan.237 Pengawasan represif adalah
pengawasan yang dilakukan kemudian atau menurut Diana Halim,238 adalah
pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah
sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Wujud
pengawasan represif tersebut disesuaikan dengan bentuk keputusannya, antara lain
dalam bentuk keputusan dari badan pemerintahan lebih rendah akan dicabut
apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan
kepentingan umum.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebeIum
dikeluarkan keputusan pemerintah atau keputusan badan pemerintahan lebih
rendah baru mempunyai kekuatan hukum setelah mendapat pengesahan.
Pengawasan preventif menurut P. Nicolai,239 terdiri atas beberapa bentuk, yaitu
pengesahan (goedkeuring), persetujuan (toestemming vooraj),
pembebasan/dispensasi (ontheffing), pemberian kuasa (niachtiging), dan
pernyataan tidak keberatan (verklaring van geen bezwaar). Pengawasan positif
dapat berbentuk keputusan badan pemerintahan lebih tinggi untuk memberikan
pengarahan dan petunjuk kepada badan yang lebih rendah. Kewajiban untuk
memberitahu, biasanya dalam bentuk kewajiban badan pemerintahan lebih rendah
melaporkan/memberitahukan keputusan yang telah ditetapkan kepada badan yang
lebih tinggi.

Adapun wujud dari bentuk konsultasi dan perundingan berupa keputusan
baru dapat ditetapkan oleh badan pemerintahan lebih rendah, apabila setelah
diadakan perundingan dan konsultasi dengan badan pemerintahan yang lebih
tinggi.240

237 Philipus Hadjon, dkk., 1999, hal. 75.
238 SF. Marbun, 2001, hal. 272.
239 Ridwan, 2001, hal. 78.
240 Philipus Hadjon, dkk, 1999, hal. 76.
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Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, hubungan pengawasan
antara pemerintah dengan pemerintah daerah adalah pengawasan represif
terutama terhadap produk hukum daerah. Dalam Pasal 113 undang-undang
tersebut, ditegaskan, bahwa dalam rangka pengawasan, peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah disampaikan kepada pemerintah, selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari setelah ditetapkan.

Demikian halnya pada Pasal 114 ayat (1) undang-undang yang sama,
mengatur, bahwa pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah dan keputusan
kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau perundang-undangan lainnya.
Keputusan pembatalan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah,
diberitahukan kepada daerah dengan menyebutkan alasan-alasannya. Dan,
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah keputusan pembatalan peraturan
daerah dan keputusan kepala daerah, maka peraturan daerah atau keputusan
kepala daerah dimaksud dibatalkan pelaksanaannya. Demikian halnya pada
penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, angka 10, juga
ditegaskan, bahwa pengawasan pemerintah terhadap pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, lebih ditekankan pada pengawasan
represif dalam rangka untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah dalam
pengambilan keputusan berdasarkan wewenangnya.

Sementara itu, sesuai Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
peraturan daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan dan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan
Pemerintah. Pada Pasal 185 dan Pasal 186 undang-undang yang sama kembali
menegaskan, bahwa rancangan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang
telah disetujui bersama dengan DPRD tentang APBD sebelum ditetapkan kepala
daerah menjadi peraturan daerah, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh
gubernur dan kepada Gubernur oleh Bupati/Walikota. Pasal 186 juga menegaskan,
bahwa proses penetapan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak
daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi peraturan daerah, berlaku
sama dengan Pasal 185 dan Pasal 186 Undang-Undang 32 Tahun 2004, dengan
ketentuan bahwa untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih
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dahulu dengan Menteri Keuangan dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan
dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.

Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa untuk penetapan
dan berlakunya suatu peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan APBD,
pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah, sebelum ditetapkan menjadi
peraturan daerah dikonsultasikan lebih dahulu dengan pejabat berwenang. Hal
tersebut berarti, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenal dan
menganut pengawasan preventif. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 yang menganut pengawasan represif.

Adanya pengawasan preventif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, sebagai koreksi karena selama ini ada peraturan daerah yang ditetapkan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
kepentingan umum serta terkadang suatu peraturan daerah mengatur sesuatu yang
bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan pelaksanaan ditegaskan, bahwa untuk
terciptanya keserasian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai sub
sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan keutuhan negara
kesatuan, maka pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu
dilakukan.

Sesuai Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sebagai kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah
berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membagi
pengawasan kepada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Pengawasan refresif, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan
yang telah ditetapkan daerah, baik berupa peraturan daerah, keputusan
kepala daerah maupun keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh
lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan
pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian.
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3. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kegiatan pemerintah daerah sesuai
tugas, wewenang, dan haknya.

4. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat.

Dalam hal itulah, sesuai dengan Peraturan Pernerintah yang ada, maka
peraturan daerah yang telah ditetapkan daerah untuk berlakunya tidak memerlukan
pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat berwenang atau pemerintah. Namun
demikian, DPRD memiliki kewenangan preventif dalam bentuk tidak mengesahkan
atau menyetujui produk hukum daerah yang diajukan. Selain. itu, menurut Benyamin
Hoessein,241 suatu produk hukum daerah haruslah senantiasa memperhatikan
syarat formal dan syarat materil untuk kesahan dan keabsahannya. Syarat kesahan
(legal review) suatu peraturan daerah berkaitan dengan landasan yuridis, baik
bentuk maupun isinya. Sementara syarat keabsahan (merit review), berkaitan
dengan landasan sosiologis, ekonomi, politik, budaya, agama dan keamanan.242

Berkaitan dengan Pasal 114 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang
mengatur, bahwa pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah atau keputusan
kepala daerah, maka pemerintah melakukan legal review, yang bertalian dengan
keabsahan produk hukum dan merit review yang bertalian dengan keabsahan
produk hukum. Apabila hasil review terhadap suatu produk hukum daerah ternyata
tidak sah atau tidak absah, maka produk hukum daerah dimaksud dapat dibatalkan.

Dalam upaya mencari dan menentukan pelaksanaan wewenang pemerintah
daerah dalam mendorong penanaman modal di daerah, antara lain harus dipahami
pengertian, hakikat dan latar belakang di sekitar desentralisasi, dekonsentrasi, dan
otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah
(Pasal 18 ayat (5) UUD 1945). Daerah dalam melaksanakan pemerintahan
menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Pasal 1 UU
Nomor 22 Tahun 1999).

241 Benyamin Hoessein, 2002, hal. 6.
242 Ibid, hal. 7.
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Desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan negara
kesatuan, menurut Van Der Pot adalah dalam arti desentralisasi teritorial dan
desentralisasi fungsional.243 Desentralisasi teritorial menjelma dalam bentuk badan
yang didasarkan pada wilayah dan berbentuk otonom, sedangkan desentralisasi
fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan
tertentu. Otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri, sedangkan tugas pembantuan adalah tugas untuk
membantu apabila diperlukan.

Selain itu, desentralisasi dibedakan pula dalam bentuk desentralisasi
teritorial, fungsional, dan administratif. Desentralisasi teritorial dan fungsional
pengertiannya tidak berbeda sebagaimana yang dikemukakan Van Der Pot,
sedangkan desentralisasi administratif terjadi apabila pemerintah melimpahkan
sebagian dari wewenangnya kepada alat perlengkapan atau organ pemerintah
sendiri di daerah, yaitu pejabat pemerintah yang ada di daerah untuk dilaksanakan.

Desentralisasi adalah bentuk dari susunan organisasi negara yang terdiri
atas satuan-satuan pemerintah dan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah
yang dibentuk, baik berdasarkan teritorial atau fungsi pemerintahan tertentu.
Kesatuan pemerintahan yang Iebih rendah tersebut melaksanakan sebagian dari
urusan pemerintahan negara.

Dalam empiris pelaksanaan desentralisasi berdasarkan Pasal 18 UUD 1945
yang dinormativisasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, undang-undang
yang berlaku sebelumnya, pada Pasal 1 huruf b, desentralisasi hanya diartikan
sebagai desentralisasi teritorial. Pada Pasal 1 huruf e, desentralisasi diartikan
dengan desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional.

Dalam peraturan perundangan daerah ditegaskan, bahwa penyelenggaraan
pemerintahan daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab
yang dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, implikasinya
adalah besar dan banyaknya urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh
masing-masing pemerintah daerah.

243 Bagir Manan, 1994, hal. 21.
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Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan
Pasal 18 Amandemen II UUD 1945 dan ketentuan-ketentuan lainnya, sangat
penting terutama untuk lebih menjamin agar proses integrasi nasional dapat
dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
yang berlaku sebelumnya dirasakan tidak adil terutama dalam aspek wewenang dan
hubungan keuangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan urusan rumah tangga daerah, dikenal sistem rumah
tangga formal, material, dan nyata. Sistem rumah tangga formal memberikan
keleluasaan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan dan menjadikan urusan tersebut sebagai urusan rumah tangga
daerah.244 Sistem rumah tangga material adalah pembagian wewenang, tugas, dan
tanggung jawab yang dirinci antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Sistem
rumah tangga nyata, mengandung ciri sistem rumah tangga formal dan material.
Namun demikian, sistem rumah tangga nyata memiliki ciri khas yang membedakan
antara sistem rumah tangga formal dan material, sehingga diharapkan dapat
mengatasi kesulitan dalam penerapan sistem rumah tangga formal dan material.245

Dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip, bahwa setiap
kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap pemberian
kekuasaan harus dipikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima
kekuasaan. Beban tanggung jawab dan bentuknya ditentukan oleh cara kekuasaan
itu diperoleh. Pada dasarnya pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi 2
(dua) macam yaitu: atributif dan derivatif.246

Kekuasaan atributif bersifat asli, kekuasaan yang timbul karena
pembentukan dari yang belum ada dan dapat dilihat dalam konstitusi dan undang-
undang. Kekuasaan derivatif/pelimpahan artinya kekuasaan yang telah ada dan
dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk delegasi atau mandat.

Kepala daerah sebagai pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
rumah tangga daerah sesuai batas wewenangnya. Dalam rangka pelaksanaan
urusan rumah tangga daerah, maka ditetapkanlah peraturan daerah. Kepala Daerah

244 Bagir Manan, 1994, hal. 26.
245 Ibid, hal. 32.
246 Soewoto,1997, hal. 39.
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menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka
menyelenggarakan otonomi daerah dan melaksanakan ketentuan yang lebih tinggi
(Pasal 69). Mengapa Perda harus dimintakan persetujuan DPRD, karena tindakan
hukum kepala daerah menyangkut hak, kewajiban dan kekayaan rakyat daerah.
Oleh sebab itu, setiap tindakan yang menyangkut hak, kewajiban, dan kekayaan
daerah harus memperoleh persetujuan rakyat yang diwakilinya.

Keputusan Kepala Daerah yang bersumber pada desentralisasi mempunyai
kewenangan membuat ketetapan (beschikking) dan peraturan kebijakan
(beleidregels atau pseudowetgeving), seperti pembuatan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis.247

Keputusan kepala daerah yang melaksanakan peraturan daerah adalah
peraturan delegasi (delegated legislations), karena isinya semata-mata mengenai
hal-hal yang diatur dalam peraturan daerah. Untuk membuat peraturan pelaksanaan
suatu peraturan daerah tidak selalu harus ada rujukan tegas dalam peraturan
daerah bersangkutan. Kepala Daerah dapat membuat keputusan untuk
melaksanakan suatu peraturan daerah, apabila diperlukan walaupun tidak ada
delegasi yang tegas dalam peraturan daerah tersebut.

Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sebagai peraturan
perundang-undangan tingkat daerah dibuat untuk menyelenggarakan pemerintahan
daerah. Pemerintahan daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih
rendah yang berhak mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan
sebagai urusan rumah tangga daerah, yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, merupakan dasar bagi setiap
daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya yang sesuai dengan
kapasitas dan kebutuhan pembangunan daerah. Pernbangunan daerah merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional dengan prinsip otonomi. Sebagai
daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi. Untuk
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan wewenang yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab dalam koridor negara kesatuan.

247 Bagir Manan, 1995, hal. 4.
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Otonomi adalah penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang
bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuannya untuk
mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang
hendak dicapai dalam penyerahan urusan adalah untuk menumbuhkembangkan
daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan, menumbuhkan
kemandirian dan meningkatkan daya saing daerah. Dampak pemberian otonomi
tidak hanya terjadi pada organisasi/administrasi pemerintahan daerah saja, akan
tetapi berlaku pula terhadap masyarakat, badan, dan lembaga swasta.

Desentralisasi secara historis, telah dilaksanakan pada masa Hindia
Belanda dengan adanya Decentralisatie Wet 1903. Berdasarkan pengalaman
empirik, desentralisasi mengandung 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

(1) Terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah.
(2) Penyerahan sejumlah fungsi pemerintah kepada daerah otonom.

Pembentukan daerah otonom merupakan kelahiran status otonomi yang
didasarkan kepada aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah sebagai
bagian dari wilayah negara. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya
desentralisasi yang menjelma menjadi daerah otonom. Oleh karena itu, daerah
otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai batas
wilayah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 (tiga) pola
daerah otonom, yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Sebagai
pengecualian, di samping sebagai daerah otonom, daerah provinsi ditetapkan
sebagai daerah administratif sehingga gubernur sebagai kepala daerah provinsi
memiliki peran ganda, di satu sisi sebagai kepala daerah dan di sisi lain sebagai
wakil pemerintah di daerahnya. Hubungan antardaerah otonom merupakan
hubungan setara dan tidak bersifat hierarki. Provinsi tidak membawahi
kabupaten/kota serta gubernur bukan atasan bupati atau walikota.

Dalam kaitan itu, menyusun konsepsi hukum yang mendukung
pembangunan, maka hukum tidak boleh ketinggalan dengan proses pembangunan
dalam interaksinya dengan masyarakat. Pembangunan yang berkesinambungan,
menghendaki adanya konsepsi hukum yang selalu mampu mendorong dan
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mengarahkan pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan fungsi hukum,
Mochtar Kusumaatmadja mengakomodasi pendapat Roscoe Pound, yaitu law as a
tool of social engineering. Hukum sebagai sarana perubahan sosiaI dan konsep
tersebut dimodifikasi pemerintah dengan penegasan bahwa hukum merupakan
sarana pelaksanaan pembangunan.248 Hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah
yang mengatur kehidupan masyarakat, melainkan juga termasuk lembaga dan
proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah, sebagai aturan dan proses
sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna atau mencegah
perilaku buruk. Dalam kaitan itu, menurut Lawrence M. Friedman,249 sistem hukum
pada dasarnya mempunyai struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur
meliputi, bagaimana kelembagaan ditata, batas kewenangan, dan ruang lingkupnya,
baik vertikal maupun horisontal. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku
nyata yang terjadi dalam sistem, juga berarti produk yang dihasilkan oleh sistem
tersebut. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum,
kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dengan kata lain, budaya hukum
adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana
hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem
hukum tidak akan berdaya.

Demikian dalam hal penetapan peraturan perundang-undangan. Diperlukan
adanya teknik perundang-undangan yang bertujuan untuk menghasilkan peraturan
perundang-undangan yang baik dan dapat dilihat dari berbagai unsur: ketepatan
struktur, kesesuaian isi dengan dasar yuridis - sosiologis - filosofis dan dapat
dilaksanakan.

3.3. Implikasi Pelaksanaan Pembangunan di Daerah

Keinginan untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektif
menuntut diselenggarakan praktek otonomi daerah dan desentralisasi. Pemerintah
merespon dengan mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

248 Mochtar Kusumaatmadja, 1976, hal. 3.
249 Lawrence M. Friedman, 2001, hal. 7.
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Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut membawa implikasi pada
perubahan berbagai sektor dalam sistem sosial masyarakat kita, antara lain sektor
kesehatan dan pendidikan.

Permasalahan desentralisasi harus dilihat dari akarnya yaitu pembangunan
kesehatan nasional sebagai landasan penerapan desentralisasi kesehatan. Wacana
pembangunan kesehatan, termasuk bidang pembangunan sosial yang lain belum
banyak mendapat perhatian yang luas baik dari kalangan akademisi maupun publik
secara umum karena sebagian besar dari mereka belum bisa melepaskan
pandangan yang melihat bahwa pembangunan kesehatan sebagai kondisi yang
berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Pembangunan
kesehatan masih dipahami sebagai permasalahan tekhnis belaka yang hanya
melibatkan para dokter, perawat, dan tenaga paramedis lainnya. Sementara dari
segi kebijakan dan visi pembangunan kesehatan belum banyak dibawa keruang
publik secara luas untuk dibicarakan. Pembangunan kesehatan seakan-seakan
telah dianggap mampu melakukan perubahan secara otomatis untuk merespon
perubahan sosial politik masyarakat.

Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 telah menyadarkan kepada
kita bahwa pembangunan kesehatan bukanlah sekedar urusan teknis belaka. Arti
penting krisis tersebut timbulnya implikasi negatif yaitu berupa turunnya derajat
pemenuhan kebutuhan dasar secara drastis yang dialami oleh masyarakat.
Andaikata hal ini dibiarkan begitu saja dan tidak ditangani secara serius maka
tercipta suatu kondisi yang disebut sebagai the lost generation.

Wacana pembangunan kesehatan bertolak dari paradigma yang dijadikan
landasan untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan kesehatan. Salah satu
paradigma yang populis adalah health for all, atau kesehatan untuk semua. Artinya
adalah pelayanan kesehatan sebagai jasa publik harus bisa diakses oleh seluruh
lapisan masyarakat.

Paradigma tersebut menjadi populis dalam wacana ilmu-ilmu sosial karena
prakteknya pembangunan kesehatan pada akhir-akhir ini menunjukkan bahwa
kebutuhan pelayanan kesehatan bersama pendidikan telah menjadi barang mewah
bagi lapisan bawah masyarakat yang merupakan mayoritas di negeri ini. Hal itu
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terjadi bersamaan dengan turunnya pendapatan riil mereka akibat laju inflasi dan
berkurangnya sumber-sumber pendapatan mereka akibat krisis ekonomi.

Konsekuensi logis dari praktik health for all sejalan dengan prinsip-prinsip
yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah yaitu keadilan demokrasi, dan
partisipasi, efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu praktik penyelenggaraan
otonomi luas dan desentralisasi merupakan langkah konkrit untuk mewujudkan
pembangunan kesehatan rakyat.

Desentralisasi kesehatan juga menjadi sektor kesehatan sebagai urusan
pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (public
accountability). Dengan demikian pembangunan kesehatan adalah salah satu
ukuran dalam menilai kinerja pemerintah daerah terhadap masyarakat.250

Desentralisasi di sektor kesehatan akan menimbulkan perubahan-
perubahan dalam sistem kesehatan nasional. Sebelum membahas perubahan-
perubahan tersebut perlu terlebih dahulu diketahui bagaimana bentuk-bentuk
desentralisasi kesehatan yang akan dipraktikkan.

Bentuk desentralisasi di sektor kesehatan tersebut meliputi:251

1. Struktur otoritas kesehatan,
2. Jaringan dan fungsi-fungsi penting,
3. Tanggung jawab dan wewenang yang didelegasikan, dan
4. Akuntabilitas.

Pertama, kejelasan struktur otoritas kesehatan. Perlu adanya kejelasan
wewenang dan yang bertanggung jawab mengurusi masalah kesehatan apakah
pemerintah provinsi atau kabupaten, apakah kepala dinas kesehatan atau kepala
departemen kesehatan. Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah hal itu sudah jelas.

Kedua,  jaringan dan fungsi-fungsi penting. Berdasarkan PP No. 45 Tahun
1992 terdapat perbedaan fungsi yang jelas berkenaan dengan fungsi pemerintah

250 Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, hal. 75.
251 Hartono, 1996 dalam Mardiasmo, Op.Cit, hal. 75.
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provinsi dan kabupaten. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada
pemerintah provinsi untuk urusan-urusan sebagai berikut:

1. Kepentingan yang melibatkan lebih dari satu kabupaten dan kota.
2. Pengaruhnya kecil terhadap pembangunan dan pertumbuhan daerah.
3. Penerapannya akan lebih efisien dan efektif jika dikerjakan oleh pemerintah

provinsi.

Karena tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diberikan kepada
pemerintahan daerah, maka pengelolaan urusan-urusan pemerintah pusat di daerah
dipegang Kantor Wilayah. Dalam bidang kesehatan urusan-urusan tersebut adalah
petunjuk teknis dan pengawasan yang meliputi perencanaan pembangunan
kesehatan, standarisasi, perijinan, pengendalian dan evaluasi. Petunjuk teknis dan
pengawasan terhadap puskesmas, rumah sakit di daerah, akademisi kesehatan dan
keperawatan diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Ketiga adalah tanggung jawab dan wewenang yang didelegasikan.
Berdasarkan PP No. 7 Tahun 1987 urusan-urusan kesehatan dan fasilitasnya yang
dilaksanakan dan dimiliki pemerintah daerah menjadi tanggung jawabnya sendiri.
Pasal tiga menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi hak untuk menyediakan
pelayanan kesehatan dasar termasuk pelayanan kesehatan utama. Berdasarkan
Pasal 4 urusan-urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai
berikut:

1. Kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana.
2. Perbaikan gizi.
3. Sanitasi dan higienis.
4. Kesehatan lingkungan.
5. Pengawasan dan pencegahan penyakit.
6. Kesehatan sekolah.
7. Perawatan kesehatan umum.
8. Kesehatan mulut dan gigi.
9. Laboratorium sederhana.
10. Penelitian terhadap penyakit.
11. Pengembangan peran serta masyarakat.
12. Pemeliharaan kesehatan.
13. Penyembuhan dan pengobatan.
14. Keperawatan.
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15. Kesehatan Utama.
16. Penyediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan.

Di samping wewenang tersebut, pemerintah daerah diberi wewenang untuk
mengatur masalah pegawai kesehatan, pendidikan paramedis, pelatihan pegawai
kesehatan, pengawasan tarif pelayanan kesehatan, dan pemberian izin sementara
kepada sektor swasta untuk bergerak dalam sektor kesehatan.

Sedangkan tanggung jawab dan wewenang yang didelegasikan kepada
pemerintahan provinsi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan urusan-urusan kesehatan pemerintah daerah dalam bidang
kesehatan mempertimbangkan seluruh sumber dana dan dilaksanakan
secara integral dengan melibatkan rumah sakit-rumah sakit dan unit-unit
tekhnis pelaksanaan kesehatan pemerintah daerah.

2. Pelaksanaan urusan-urusan kesehatan pemerintahan daerah melalui rumah
sakit-rumah sakit dan unit pelaksana kesehatan yang lain.

3. Pengawasan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan urusan-urusan
kesehatan secara internal yang dijalankan oleh rumah sakit dan unit
pelaksana tekhnis lainnya.

4. Perizinan.
5. Standarisasi tarif pelayanan kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan kesehatan sesuai dengan kemampuan

pemerintah daerah dan peraturan yang ada.
7. Penaksiran kebutuhan pelayanan kesehatan dan membentuk rencana

pelatihan pegawai pemerintahan daerah.
8. Penyelenggaraan pelatihan pegawai-pegawai pemerintahan daerah.
9. Pengaturan administrasi pegawai meliputi: pengangkatan, pergeseran, dan

pemindahan.
10. Menggunakan bantuan pegawai pemerintah pusat untuk melaksanakan

urusan kesehatan.
11. Pendirian dan pemeliharaan kesehatan.
12. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang kesehatan sesuai dengan arahan

Menteri Kesehatan.
13. Mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan arahan

Menteri Kesehatan.
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14. Tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah
kabupaten pada dasarnya serupa tetapi berbeda dalam jangkauan daerah
administrasi yaitu sebatas wilayah kabupaten atau kota.

3.4. Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah dalam Era Otonomi
Daerah

3.4.1. Pemberdayaan Daerah dengan Desentralisasi (Otonomi Daerah)

Berbagai macam pemikiran tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan
daerah di Indonesia melalui otonomi daerah (desentralisasi), sebenarnya bukan
merupakan pemikiran baru. Bahkan para pendahulu kita sudah mengemukakan hal
tersebut dalam UUD 1945. Ini berarti kepedulian terhadap pentingnya pemberian
otonomi kepada daerah sudah terpikirkan sejak lama, yakni sejak Republik ini
berdiri. Namun dalam perkembangannya selama ini, implementasi otonomi masih
tersendat-sendat sehingga belum menampakkan hasil yang optimal.252

Ketika era reformasi bergulir pada pertengahan 1997, dan mencapai
klimaks dengan jatuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden
Soeharto pada bulan Mei 1998, tuntutan untuk diberlakukannya otonomi daerah
secara lebih luas kembali menjadi marak dan berkembang hampir di setiap lapisan
masyarakat, baik di tingkat elite pusat maupun di daerah.253

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya
pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya.
Kreativitas, inovasi, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah,
sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat, dan
yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas
pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat,
baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun
pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan dan pembangunan

252 Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah:
Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, hal. 331.

253 Ibid.
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fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain, penyediaan
barang-barang publik (public goods) dan pelayanan publik (public services) dapat
lebih terjamin.254

Selama ini pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah belum mencerminkan tingkat pemberdayaan daerah
secara optimal. Pembangunan yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai atau tidak
sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Meskipun hal ini tidak bisa
digeneralisasi seratus persen, namun dalam kenyataan yang dirasakan, masyarakat
belum dilibatkan dalam proses pembangunan secara optimal, termasuk dalam
proses perencanaannya.255

Mekanisme dan prosedur perencanaan yang ada cenderung sebatas
formalitas, karena pada akhirnya keputusan yang diambil sepenuhnya ditetapkan
oleh pemerintah, yang seringkali berbeda dengan apa yang sudah disepakati dalam
suatu musyawarah yang melibatkan masyarakat. Kondisi seperti ini tidak hanya
dialami oleh masyarakat daerah tetapi juga oleh pemerintah daerah sendiri ketika
harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah pusat, sehingga
nuansa top down masih lebih dominan dibandingkan dengan bottom up planning-
nya.256

Menyadari pentingnya desentralisasi, proses pembangunan di daerah
mestinya tidak hanya diwujudkan dalam bentuk formal kebijaksanaan saja, seperti
adanya mekanisme musbangdes, UDKP, sampai dengan Rakorbang, melainkan
lebih dari itu, yaitu bagaimana mewujudkannya secara optimal, melalui tataran
implementasi yang sebenarnya. Sudah cukup banyak konsep, kebijakan dan upaya-
upaya yang dilakukan untuk mewujudkan otonomi dan desentralisasi dalam sistem
pemerintahan di Indonesia, namun hasilnya selalu tidak lebih dari "pemanfaatan"
sumber daya daerah untuk membangun sentra-sentra pembangunan dan
pertumbuhan di daerah-daerah tertentu (misalnya: Jakarta, Jawa, dan Bali),
sehingga tidak ada pemerataan pembangunan yang berarti, yang dapat dirasakan
oleh daerah-daerah lain (di luar Jawa). Bahkan ironisnya lagi, justru banyak daerah

254 Ibid. hal. 331-332.
255 Ibid, hal. 332.
256 Ibid.
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potensial di luar Jawa, yang banyak menyumbang dalam pembangunan nasional,
tetapi daerah itu sendiri tetap terbelakang.257

Implementasi otonomi daerah harus lebih berorientasi pada upaya
"pemberdayaan" daerah, bila dilihat dari konteks kewilayahan (teritorial), sedangkan
bila dillhat dari struktur tata pemerintahan, berupa pemberdayaan pemerintah
daerah dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dengan tetap
berpegang pada prinsip-prinsip kesatuan bangsa dan negara. Kemudian dalam
konteks kemasyarakatan, pemberdayaan yang diupayakan harus lebih berorientasi
pada pemberdayaan masyarakat di masing-masing daerah, sehingga mereka bisa
lebih berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya di daerahnya sendiri, sesuai
dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Di sinilah peran pemerintah
menjadi faktor yang sangat penting untuk mewujudkannya.258

Mengacu pada pandangan Mustopadidjaja, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang
perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan peran pemerintah dalam rangka
memberdayakan masyarakat dalam memikul tanggung jawab pembangunan.
Dikemukakannya bahwa peran pemerintah dapat ditingkatkan antara lain melalui:259

(a) Pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan
partisipasi masyarakat,

(b) Perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial
ekonomi masyarakat, dan

(c) Pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam
memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia,
sehingga memiliki nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dari pandangan tersebut sangat jelas bahwa peningkatan peran pemerintah
bukan diarahkan pada upaya ”penguatan” pemerintah secara sentralistis, melainkan
dengan cara memberikan peranan yang lebih besar kepada daerah dan masyarakat
melalui strategi dan pola terarah dari konsep desentralisasi. Suatu pola elegan

257 Ibid, hal. 332-333.
258 Ibid, hal. 333.
259 A.R. Mustopadidjaja, 1999, Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani, dalam

Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani, Miftah Thoha (Penyunting), Lembaga
Administrasi Negara, Jakarta.
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(indah/ideal) dengan filosofi "tut wuri handayani", (mengikuti dan menguatkan dari
belakang) atau yang dalam istilah Gaebler dan Osborne disebut dengan "steering
rather than rowing" (bersifat mengarahkan ketimbang melaksanakan sendiri).260

Dengan demikian, setidaknya ada tiga paradigma pemberdayaan yang
perlu disepakati oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang
nyata, yakni:261

1. Pemberdayaan dalam konteks teritorial (kewilayahan);
2. Pemberdayaan dalam konteks struktur (tata) pemerintahan;
3. Pemberdayaan dalam konteks kemasyarakatan.

Kesemuanya ini harus dilaksanakan dalam proses dan pola yang berurutan,
saling terkait, sehingga merupakan mata rantai (schalar chain) yang tidak terputus,
berdasarkan paradigma pemberdayaan bukan pemanfaatan.

Banyak sisi keuntungan (advantage factors) yang dapat diperoleh dari
penerapan desentralisasi dalam tata pemerintahan ini. Bahkan hampir sebagian
besar pemikir politik, administrasi, manajemen, sosiologi, dan sebagainya, meyakini
tentang sisi-sisi positif ini, terutama para pemikir yang datang dari lingkungan kaum
liberal, kapitalis, dan demokratis. Kalangan sosialis pun pada dasarnya menyadari
perlunya desentralisasi, paling tidak dalam lingkup organisasi, yang bila meminjam
istilah Riant Nugroho disebut dengan desentralisasi fungsional. la sendiri membagi
desentralisasi menjadi desentralisasi teritorial (kewilayahan) dan desentralisasi
fungsional.262

Beberapa keuntungan yang dapat diraih dengan diterapkannya sistem
desentralisasi, sebagaimana dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler,
antara lain adalah:263

1. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel daripada yang
tersentralisasi. Lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat
terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan.

260 Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2004, Op.Cit, hal. 333-334.
261 Ibid, hal. 334.
262 Ibid, hal. 334.
263 David Osborne dan Ted Gaebler, 1999, Mewirausahakan Birokrasi, PT. Pustaka

Binaman Pressindo, Jakarta.
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2. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif dari pada yang
tersentralisasi. Para pegawai yang berada di lini depan (front liners) paling
dekat dengan masalah dan peluang, dan mereka lebih tahu apa yang
sebenarnya terjadi, sehingga akan cepat mengambil keputusan yang
diperlukan.

3. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang
tersentralisasi. Inovasi biasanya tidak terjadi karena seseorang yang berada
pada pucuk pimpinan, tetapi sering muncul dan gagasan yang baik dari
pegawai yang benar-benar melaksanakan pekerjaan dan berhubungan
dengan pelanggan.

4. Lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih
tinggi, lebih banyak komitmen dan lebih besar produktivitasnya. Pemberian
kepercayaan kepada pegawai untuk mengambil keputusan yang penting
dalam tugasnya dapat menjadi motivasi bagi mereka, sehingga akan
berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerjanya.

Konsep yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler tersebut memang
lebih terfokus pada organisasi-organisasi bisnis, namun dari konsep yang diambil
dari pengalaman praktis para profesional bisnis tersebut kita dapat mengambil
prinsip-prinsip universal yang dapat dikembangkan pula dalam organisasi publik.

Kini, desentralisasi pada dasarnya sudah menjadi suatu strategi dalam
upaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.
Mengingat kondisi geografis kepulauan yang luas dan keberagaman suku, ras,
agama, adat maupun kebudayaan, pola otonomi yang bernafaskan desentralisasi
dalam berbagai aspek sangat diperlukan.

Akan tetapi pelaksanaan desentralisasi tidak semudah membalikkan
telapak tangan. Karena itu perlu diperhatikan beberapa hal yang memiliki
kemungkinan yang dapat mempengaruhinya. Nilai-nilai strategis dan filosofis dari
sebuah konsep desentralisasi perlu dirumuskan dengan hati-hati agar
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara umum
nilai filosofis yang perlu dipahami baik oleh pemerintah pusat maupun daerah
adalah bahwa desentralisasi bukan sekadar strategi untuk pelimpahan/penyerahan
kewenangan, melainkan juga merupakan suatu sistem yang komprehensif yang
melibatkan berbagai proses dan aspek di dalamnya, seperti proses koordinasinya,
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pelaksanaannya, pertanggungjawabannya, pengawasannya, berikut aspek-aspek
kultur, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Keseluruhan hal tersebut
akan diwarnai oleh nilai-nilai yang menjadi prinsip filosofisnya.264

Menurut Mustopadidjaja, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang baik, ada 7 (tujuh) prinsip yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan
dengan segala konsekuensi dan implikasinya, yaitu:265

1. Demokrasi dan pemberdayaan;
2. Pelayanan;
3. Transparansi dan akuntabilitas;
4. Partisipasi;
5. Kemitraan;
6. Desentralisasi;
7. Konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum.

Meskipun lebih mengarah pada upaya penyelenggaraan pemerintahan
secara lebih luas, di mana desentralisasi hanya merupakan salah satu bagian saja,
prinsip-prinsip tersebut juga ideal untuk diterapkan dan dianut dalam konteks
otonomi. Ketujuh prinsip tersebut saling mempengaruhi dan saling melengkapi, dan
penerapannya harus dilakukan secara bersamaan dengan sinergi yang tinggi.266

3.4.2. Perspektif Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Sistem Otonomi
Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dalam konteks manajemen
pembangunan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan. Sebagai fungsi
yang pertama berarti ia memiliki peran penting yang cukup fundamental, karena
akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi berikutnya. Berhasil
tidaknya proses pembangunan daerah akan sangat tergantung pada sejauhmana
kualitas perencanaan dapat dijadikan sebagai dasar pijakan yang kuat dan
berkualitas bagi tahap pelaksanaan.267

264 Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2004, Op.Cit, hal. 335-336.
265 A.R. Mustopadidjaja, 1999, Op.Cit.
266 Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2004, Op.Cit, hal. 336.
267 Ibid, hal. 336-337.
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Bukan berarti bahwa fungsi-fungsi yang lainnya tidak penting, melainkan
bahwa perencanaan yang baik akan menjadi fondasi yang kuat, dan akan
mempengaruhi kekuatan dan kualitas pilar-pilar manajemen pembangunan lainnya
yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang saling terkait, saling
mempengaruhi dan saling mendukung bagi terciptanya pembangunan yang efektif
dan efisien.268

Berangkat dari pemikiran tersebut, timbul suatu pertanyaan, perencanaan
pembangunan daerah yang seperti apa yang dapat dikatakan berkualitas, kuat, dan
layak menjadi fondasi bagi pelaksanaan fungsi-fungsi berikutnya?

Perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif otonomi daerah
diharapkan mampu mendorong eksistensi suatu daerah dalam menghadapi era
global. Perencanaan itu perlu memiliki landasan yang kuat dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip global yang dewasa ini telah menjadi trend
dalam sistem penataan pemerintahan. Meskipun tidak bisa mengadopsi 100%
(seratus persen) konsep-konsep global yang berkembang, pada tataran tertentu hal
itu perlu menjadi perhatian bila ingin tetap eksis dalam percaturan dunia.

Kendati demikian, harus memperhitungkan kultur/budaya masyarakat yang
secara substansial memiliki kekhasan karakter yang perlu dipertahankan dan tidak
bisa dikorbankan begitu saja. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah
yang dikembangkan harus memiliki prinsip-prinsip ke-Indonesia-an dengan tetap
memperhatikan perkembangan global. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:269

1. Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki landasan filosofis yang
kuat dan mengakar dalam kultur/budaya masyarakat yang ada di daerah.
Budaya yang diangkat tentunya budaya yang memiliki kekuatan untuk
menjadi dasar unggulan (advantage culture) bagi pelaksanaan
pembangunan.

2. Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat komprehensif, holistik
atau menyeluruh, sehingga mampu membangun aspek-aspek yang ada
menjadi satu kesatuan dalam pembangunan. Proses berpikir sistemik
(systemic thinking) perlu dikembangkan, baik sistem yang terdiri dari aspek-
aspek pembangunan, maupun sistem yang meliputi aktor-aktor

268 Ibid, hal. 337.
269 Ibid, hal. 337-339.
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pembangunan yang berdasarkan pilar good governance yang meliputi
pemerintah, swasta, dan masyarakat. UNDP (1997) dalam sebuah
konferensi yang disponsorinya mengemukakan bahwa "Governance can be
seen as the exercise of authority to manage all aspects of a country’s affairs
at all levels in all spheres (public, private, civic)". Kemudian dikemukakan
pula bahwa dalam pemerintah (governance) meliputi banyak hal yang perlu
diperhatikan. Katanya, "Governance comprises the mechanisms, process,
and institutions through which collective decisions are made and
implemented, citizens, groups, and communities pursue their visions,
articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations
and mediate their differences".

3. Perencanaan pernbangunan daerah harus mengakomodasikan keadaan
struktur ruang (spatial) dari wilayah perencanaannya, seperti pusat
perkotaan, pedesaan, daerah terisolir (hinterland), pusat-pusat
pertumbuhan (growth poles), distribusi air, listrik, dan sebagainya.
Ishanders270 mengemukakan, "Bagaimanapun perencanaan regional perlu
memahami struktur (spatial) intern - Terlepasnya kaitan dimensi wilayah
dalam tingkat perencanaan akan menimbulkan kesan negatif". Pernyataan
ini menegaskan pentingnya koordinasi antar sektor, antar daerah/wilayah,
maupun antara pusat dan daerah.

4. Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyokong/memperkuat
perencanaan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan
daerah harus dilaksanakan secara harmonis dan mendukung proses
pembangunan secara nasional dengan tetap berlandaskan pada kekuatan,
potensi, dan kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan demikian jelas bahwa
perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian
integral dari perencanaan pembangunan secara nasional. Dan ini berarti
pembangunan daerah harus dapat dijadikan sebagai bahan masukan
(input) bagi perumusan perencanaan pembangunan secara nasional. Nilai-
nilai bottom up planning menjadi sasaran pelaksanaannya.

5. Perencanaan pembangunan daerah harus menggambarkan arah
kebijaksanaan ke mana daerah akan dibawa, apa yang akan dilakukan, dan
bagaimana tahapannya. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan
daerah harus mencerminkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin

270 Ishanders, 1995, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Makalah disampaikan pada
Diklat PRDP di Merauke, Irian Jaya, tidak diterbitkan.
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diwujudkan di daerah tersebut. Perencanaan itu juga harus
mempertimbangkan indikator-indikator makro yang akan dijadikan sebagai
tolok ukur dari tingkat keberhasilan pasca implementasinya. Oleh
karenanya perencanaan pembangunan daerah harus benar-benar digali
berdasarkan potensi, kondisi ruang (spatial condition) dari daerah tersebut.

3.4.3. Otonomi Daerah di Indonesia: Das Sollen and Das Sein

Tepat di awal tahun 2001, gong otonomi daerah di Indonesia kembali
dibunyikan. Meskipun sudah jauh-jauh hari masalah otonomi daerah ini
disosialisasikan, baik langsung oleh pemerintah maupun melalui konsep-konsep
para pengamat dan pakar pemerintahan dalam diskusi, seminar, atau lokakarya,
namun tampaknya masih belum ada kesepahaman yang bulat tentang hakikat
otonomi daerah itu sendiri. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila sampai saat
ini masih ada 2 (dua) komponen masyarakat yang saling berbeda. Satu pihak
merasa optimis dengan pelaksanaan otonomi daerah ini, karena dipandang sudah
cukup aspiratif dan didukung oleh hampir seluruh daerah maupun komponen yang
ada, sedangkan pihak lain masih merasa pesimis, mengingat pengalaman selama
ini, yakni adanya inkonsistensi dalam menerapkan suatu kebijaksanaan.271

Otonomi daerah di Indonesia bukan merupakan konsep baru, karena sejak
republik ini berdiri, otonomi daerah sudah menjadi bahan pemikiran para founding
father. Hal ini terbukti dengan dituangkannya masalah otonomi daerah dalam UUD
1945, yang ditindaklanjuti dengan berbagai UU sejak 1958 hingga tahun 2004. Akan
tetapi, dalam setiap implementasinya, selama ini kita tidak pernah mampu
melaksanakan otonomi daerah secara nyata, paling tidak sesuai dengan peraturan
perundangan yang ada. Hal ini tidak lain karena selama ini konsep otonomi daerah
selalu diintervensi oleh pemahaman politik yang cenderung mengabaikan norma
dan hakikat otonomi itu, sehingga kebijaksanaan otonomi daerah hanya dijadikan
sebagai "topeng" yang digunakan untuk menutupi gaya sentralistik yang diterapkan.
Akibatnya, otonomi daerah yang "diterapkan" selama ini hanya menjadi alat politik
penguasa untuk melegitimasikan kekuasaan sentralistiknya atas daerah-daerah.
Karena pengalaman itulah, banyak orang yang cenderung pesimis terhadap
pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini.

271 Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2004, Op.Cit, hal. 339.



Perencanaan Wilayah (Perspektif Otonomi dan Desentralisasi Fiskal)….. 171

Ada beberapa permasalahan yang perlu kita pahami secara mendalam agar
otonomi daerah benar-benar terwujud dan tidak hanya menjadi lips service belaka.
Pertama, kita harus memahami bahwa otonomi daerah adalah suatu sistem
pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan secara utuh. Ini berarti bahwa otonomi
daerah merupakan subsistem dalam sistem ketatanegaraan, dan merupakan sistem
yang utuh dalam pemerintahan. Artinya, seluas apa pun otonomi daerah diterapkan,
pada prakteknya tetap tidak akan terlepas dari kerangka sistem pemerintahan
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, sangat tidak berdasar
apabila penerapan otonomi daerah justru dipandang sebagai penyebab munculnya
disintegrasi bangsa. Kalau hal itu terjadi, dapat dipastikan bahwa ada yang salah
dalam penerapan dan pemahamannya, bukan pada sistemnya.

Kedua, perlu dipahami pula bahwa untuk dapat melaksanakan otonomi
daerah secara baik dan benar diperlukan adanya political will (kemauan politik) dari
semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemerintah daerah.
Kemampuan politik ini sangat penting, karena diyakini dapat mempersatukan
berbagai kepentingan yang berbeda ke dalam suatu wadah pemahaman yang
berorientasi pada suatu tujuan, yakni membangun negara Indonesia melalui
pemberdayaan daerah secara optimal demi terwujudnya masyarakat adil dan
sejahtera. Dengan kemauan politik ini diharapkan pemikiran-pemikiran parsial,
primordial, rasial (etnosentris) dan separatisme dapat terbendung, bahkan dapat
diakomodasikan secara optimal menjadi suatu kekuatan yang besar bagi proses
pembangunan.

Ketiga, diperlukan adanya komitmen bersama untuk melaksanakan otonomi
daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, guna mencapai suatu tujuan yang
diharapkan. Hat ini sangat terkait dengan political will tadi yang tentunya
memerlukan dukungan berupa komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yang
berkepentingan. Dalam konteks ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk
melaksanakan otonomi daerah, diikuti dengan evaluasi dan perbaikan-perbaikan
atas kekurangan dari kebijakan yang ada saat itu. Jadi kebijakan-kebijakannya perlu
dibuat fleksibel, namun tetap mengarah pada satu tujuan yang sama.272

272 Ibid, hal. 340-341.
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Untuk yang kesekian kalinya gema otonomi daerah didengungkan di bumi
pertiwi ini. Selama ini kita selalu gagal dalam menerapkannya. Karena itu
merupakan langkah yang bijaksana apabila kita belajar dari pengalaman masa lalu.

Otonomi daerah sebenarnya sudah ada sebelum Republik ini berdiri. Dalam
kualitas tertentu, otonomi daerah sudah mulai diberlakukan sejak Belanda
menguasai negeri ini. Ketika VOC menyerahkan kekuasaan atas Hindia Belanda
(Indonesia) kepada kerajaan Belanda, benih-benih sistem otonomi daerah sudah
ditanamkan, yakni dengan memberikan kekuasaan kepada suatu badan di kerajaan
Belanda yang disebut Raad van Aziatische Bezittingen en Etablissenten, untuk
mengurus daerah koloninya di Asia, termasuk Indonesia.273

Dalam perkembangannya, pada tahun 1922 sebagaimana diungkapkan
oleh Syahda Guruh LS,274 terjadi perubahan besar-besaran dalam sistem
pernerintahan daerah berdasarkan Wet op de Bestuurshervorming 6 Februari 1922.
Pada masa itu, sistem pemerintahan di Hindia Belanda (khususnya di Jawa dan
Madura) telah dibentuk provinsi-provinsi seperti Westjava, Midden Java, dan
Oostjava, yang di dalamnya terdiri dari daerah-daerah Regentschap (kabupaten)
yang otonom. Di luar Pulau Jawa dibentuk pemerintahan Sumatera, Borneo, dan
Grote Oost (Timur Besar) yang kemudian menjadi daerah otonom.

Ketika republik ini mulai berdiri (pasca kemerdekaan) pemikiran tentang
sistem pemerintahan daerah yang otonom juga sudah dikembangkan. Hal tersebut
dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Raden Pandji Suroso, seperti
dikutip oleh Syahda Guruh LS,275 "Daerah-daerah yang sebelum negara kesatuan
terbentuk, sama menunjukkan keinginannya untuk mendapat otonomi yang teratur
baik, harus segera diberi otonomi itu.

Produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu juga
menunjukkan bahwa otonomi daerah sudah menjadi pemikiran para pendiri negara
kita. Walaupun masih bersifat umum, UU No. 1 Tahun 1945 sudah mulai

273 Ibid, hal. 341.
274 Syahda Guruh LS, 2000, Menimbang Otonomi VS Federal: Mengembangkan Wacana

Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung.

275 Ibid. hal. 103.
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mencantumkan masalah sistem pemerintahan yang otonom. Peraturan yang dapat
dikatakan Iebih spesifik mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah dapat dilihat
dalam UU No. 1 Tahun 1957, dan UU No. 18 Tahun 1965. Pada masa
pemerintahan Orde Baru, ada peraturan perundangan No. 5 Tahun 1974, yang
kemudian diubah menjadi UU No. 22 Tahun 1999,276 serta UU No. 32 Tahun 2004.

Walaupun pemerintah "masih setengah hati" dalam memberikan otonomi
kepada daerah, baik sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan pemerintahan
Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, pada dasarnya secara substansial sistem otonomi
daerah dalam pemerintahan di Indonesia sudah dipandang sebagai suatu
kebutuhan, mengingat luasnya wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah
Indonesia. Sayangnya, implementasi dari kebijakan tentang otonomi daerah
tersebut selalu tidak bisa berjalan mulus karena dalam penerapannya selalu
terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan politik penguasa yang cenderung
sentralistik dan otoriter. Kecenderungan tersebut sangat dimungkinkan oleh
beberapa faktor, seperti sifat konstitusi negara yang pernah berlaku, khususnya
UUD 1945, yang sangat memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang
sentralistik dan otoritarian. Faktor lain adalah kepentingan-kepentingan politik
penguasa dalam upaya mempertahankan kekuasaannya secara absolut dan
cenderung mempolitisir penerapan otonomi daerah sebagai proyek politik
mercusuar yang penuh dengan ketidakjelasan. Masih segar dalam ingatan kita,
ketika Pemerintah Soeharto mencanangkan sistem percontohan di 26 daerah
tingkat II untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974,
Sarwono Kusumaatmadja, yang pada waktu ltu menjabat sebagal Menteri KLH,
mengomentarinya dengan nada pesimis dan cukup keras bahwa sebaiknya proyek
itu tidak diteruskan, karena hanya akan menjadi proyek yang percuma dan
pemborosan saja. Pemerintah tetap jalan dengan proyeknya, dan ternyata pada
akhirnya apa yang dikemukakan oleh Sarwono itu menjadi kenyataan dan bahkan
sampai saat ini tidak jelas juntrungan dan hasilnya.277

Pengalaman Orde Lama di bawah Soekarno dengan Demokrasi
Terpimpinnya dan Orde Baru di bawah Soeharto dengan Demokrasi Pancasilanya,
hanya merupakan salah satu bukti nyata dari sistem pemerintahan yang sentralistis

276 Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2004, Op.Cit, hal. 342.
277 Ibid, hal. 342-343.
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dan otoriter yang sangat mempengaruhi dan mendistorsi pelaksanaan sistem
otonomi daerah.278

Pada pasca Orde Baru, gugatan yang menuntut pemberian otonomi yang
luas kepada daerah, kembali dilontarkan oleh berbagai kalangan, masyarakat,
pemerintah daerah, serta orsospol-orsospol yang ada. Tuntutan yang begitu deras
tersebut direspons oleh pemerintahan Habibie dengan mengeluarkan kebijakan
baru tentang pemerintahan daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999, bahkan dlikuti
dengan kebijakan yang selama ini belum pernah dibuat, yaitu UU No. 25 Tahun
1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Berdasarkan
kebijaksanaan yang baru tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah
akan efektif dua tahun sejak dikeluarkan, dan Pemerintah Gus Dur menetapkan
penerapannya mulai 1 Januari 2001.279

Meskipun aspirasi tentang otonomi daerah yang luas sudah diakomodir oleh
Pemerintah Habibie, sikap ambivalensi pemerintah masih tetap kuat tercermin
dalam kebijakan yang baru tersebut. Di satu pihak, pemerintah memang sudah
memiliki political will untuk memberikan otonomi secara lebih luas, tapi di sisi lain
pemerintah tetap berupaya mengendalikan dan mengatur daerah secara kuat pula.
Sikap ambivalen itu sangat kelihatan terutama pada Pasal 7 UU tersebut, yang
menyatakan adanya kewenangan lain di samping lima kewenangan yang
ditetapkan, seperti kewenangan di bidang luar negeri, hukum (pengadilan),
keuangan dan moneter, agama, serta pertahanan dan keamanan. Sementara itu,
penjabaran dari kewenangan lain tersebut ternyata masih cukup luas, strategis dan
potensial sebagai sumber keuangan yang sebenarnya sangat diperlukan oleh
daerah untuk membiayai pemerintahannya.280

Itu hanya dilihat dari satu sisi, yaitu keuangan, belum lagi disisi lainnya yang
memungkinkan pemerintah pusat untuk mengendalikan daerah secara kuat, seperti
adanya kewenangan pemerintah untuk mencabut hak otonomi yang telah
diberikannya. Hal ini telah menimbulkan sikap pesimis dari para pakar politik dan
pemerintahan yang memandang bahwa pemerintah masih "setengah hati" dalam
memberikan otonomi kepada daerah. Sikap itu barangkali sangat beralasan

278 Ibid, hal. 343.
279 Ibid.
280 Ibid, hal. 343-344.
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terutama apabila bercermin pada pengalaman masa lalu dan apabila menyimak
substansi UU No. 22 Tahun 1999, yang masih memberikan peluang untuk didistorsi
oleh kepentingan penguasa. Jika sikap setengah hati dari pemerintah itu tidak
terkendali, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kegagalan yang kesekian
kalinya bagi sejarah pemerintahan daerah di Indonesia.281

Pengalaman masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru hendaknya
dijadikan cerminan bagi para pelaksana otonomi, baik pemerintah pusat maupun
daerah. Orientasi politik hendaknya diarahkan pada upaya untuk membangun
bangsa dan negara melalui pemberdayaan daerah (otonomi). Ambisi kekuasaan
yang melebihi batas kewajaran serta pemahaman-pemahaman konvensional yang
fanatik hendaknya dihindarkan. Mulailah berpikir objektif untuk kemaslahatan
bangsa dan negara, bukan untuk kemaslahatan sekelompok golongan.282

Otonomi dan Harapannya

Secara umum, otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hak untuk
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi berasal dari bahasa
Yunani, yaitu outos dan nomos, yang berarti pengaturan sendiri/keputusan sendiri
(self ruling). Otonomi sebenarnya tidak hanya merupakan hak, melainkan juga
kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini memang sudah dituangkan dalam
penjelasan UU No. 5 Tahun 1974 dan dipahami bahwa hak dan kewajiban
seyogyanya selalu berjalan seiring dan seimbang. Yang jadi masalah adalah
sejauhmana pemahaman terhadap hak dan kewajiban tersebut diimplementasikan
di lapangan?

Otonomi yang luas sebenarnya merupakan pengejawantahan dari makna
desentralisasi secara utuh. Desentralisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai
"penyerahan wewenang" yang implementasinya harus diiringi dengan penyerahan
sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan wewenang
tersebut termasuk tanggung jawabnya.283

281 Ibid, hal. 344.
282 Ibid.
283 Ibid, hal. 345.



Otonomi Daerah….. 176

Apapun konsep yang dikembangkan dalam upaya memahami otonomi
daerah, pada akhirnya tetap akan bermuara pada satu pemahaman yang menjadi
hakikat otonomi itu sendiri. Pada hakikatnya, otonomi diarahkan pada upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan daerah secara
optimal.284

Pemberdayaan daerah itu dapat diartikan secara luas, yang dampaknya
diharapkan dapat terwujud dalam bentuk pemerataan pembangunan yang
berkeadilan, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan perkapita
masyarakat, terdistribusikannya jumlah penduduk secara merata, dan adanya
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga tujuan nasional
sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dapat tercapai.285

Dengan modal dasar berupa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya
manusia (SDM), kita akan mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.
Tentunya faktor-faktor yang selama ini menjadi sumber kegagalan harus benar-
benar diwaspadai. Semangat otonomi daerah yang tumbuh sebagai bagian dari
agenda reformasi hendaknya tidak didistorsi oleh kepentingan-kepentingan politik
kelompok yang sektarian.286

Kelemahan-kelemahan yang ada dalam UU No. 22 Tahun 1999, hendaknya
tidak dijadikan pembenaran penguasa untuk mengekang pelaksanaan otonomi
daerah. Begitu pula situasi dan kondisi yang ada saat ini janganlah dijadikan
sebagai kesempatan untuk menumpahkan rasa euphoria politik maupun otonomi
daerah, melainkan jadikanlah sebagai langkah awal untuk melakukan perbaikan
atas kekurangan selama ini.287

Apabila kita melakukan instrospeksi diri dengan melihat berbagai
pengalaman masa lalu maupun apa yang sedang terjadi saat ini, tampaknya yang
lebih penting dilakukan di Indonesia dewasa ini bukanlah semata-mata bagaimana
menciptakan sistem yang terbaik dan sesuai dengan kultur/budaya bangsa,
melainkan bagaimana kita memiliki dan menerapkan komitmen yang tinggi dalam

284 Ibid.
285 Ibid, hal. 345-346.
286 Ibid, hal. 346.
287 Ibid.
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melaksanakan pembangunan dengan integritas moral serta, upaya-upaya keras
untuk mewujudkan masyarakat bangsa yang sejahtera.288

Komitmen, integritas, dan upaya-upaya keras ini hendaknya dijadikan
sebagai suatu nilai yang harus dipegang teguh dan ditunjukkan oleh para pemimpin
bangsa, di pusat maupun di daerah. Hal itu menjadi tanggung jawab bersama yang
harus dimiliki dan diterapkan oleh seluruh masyarakat, namun dalam kasus
Indonesia, khususnya bila melihat kultur masyarakat bangsa, sumber permasalahan
yang sebenarnya lebih tergantung pada pemimpinnya. Masyarakat pada dasarnya
cenderung bersifat pasif, dalam arti sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keteladanan
yang diperlihatkan dan dipraktekkan oleh para pemimpinnya. Pemimpin ini meliputi
kelompok-kelompok elite (suprastruktur), baik secara formal maupun informal, yang
ada di lingkungan eksekutif dengan jajaran birokrasinya, legislatif dengan unsur-
unsur partainya, yudikatif dengan jajaran aparat hukum di bawahnya, serta aparat-
aparat pemerintahan lainnya.289

Untuk sekadar contoh, pada era otonomi daerah ini, masyarakat cenderung
pasif, tidak bereaksi secara berlebihan baik dalam bentuk tuntutan maupun
dukungan. Tuntutan dan dukungan yang diarahkan untuk melaksanakan proses
otonomi daerah biasanya digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang secara
ekonomis dan politis memiliki kepentingan. Ketika pemerintahan daerah ribut
mempermasalahkan kewenangan, tuntutan untuk memiliki kewenangan yang luas
menjadi trend dengan mengatasnamakan kebutuhan rakyat daerah. Ketika
kewenangan sudah diperolehnya yang dilakukan adalah membangun krom,
menempatkan orang-orangnya, sehingga kelembagaan yang ada hanya dijadikan
sebagai upaya untuk memperoleh dana yang lebih besar dari pemerintah pusat
melalui DAU-nya. Di pihak lain, DPRD ribut berebut pengaruh; bukan bagaimana
cara memperjuangkan nasib rakyat melalui proses pembangunan yang berkeadilan
di daerahnya, melainkan bagaimana memperbaiki taraf hidup pribadinya;
bagaimana berkompromi untuk memperoleh fasilitas negara; dan apa saja yang
harus diperolehnya selama menjadi anggota dewan. Tugas-tugas pokok kedewanan
hanya menjadi formalitas yang berlangsung secara rutin dari waktu ke waktu, miskin
ide, miskin gagasan yang progresif dan inovatif. Menaikkan PAD cukup dengan
meningkatkan pajak dan retribusi, tidak berupaya menggali potensi daerah secara

288 Ibid.
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eksploratif. Tuntutan terhadap kenaikan gaji anggota selalu menjadi lebih penting
daripada bagaimana mengakomodir tuntutan rakyat.290

Pada era reformasi ini, sudah selayaknya kita memanfaatkan peluang yang
sudah diperoleh daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri melalui
penerapan otonomi daerah. Otonomi perlu dilaksanakan secara proporsional dan
profesional janganlah kesempatan ini dijadikan sebagai kesempatan untuk bersikap
aji mumpung, di mana para elite daerah berlomba-lomba membangun kroni dan
kerajaan kecil dengan mengatasnamakan rakyat/daerah melalui kewenangan yang
dimilikinya, sehingga yang muncul bukan keberhasilan dalam mengelola daerah
melainkan hanya mengembangkan kualitas dan kuantitas KKN di daerah.291

Pemerintah daerah dan suprastruktur daerah lainnya harus memikirkan
bagaimana memulai membangun daerah dan menggali potensi daerah tanpa harus
membebani masyarakat. Di sisi lain harus pula dipahami bahwa dalam membangun
wilayah/daerah dengan sistem otonomi daerah ada beberapa konsekuensi yang
perlu disadari bersama, seperti:292

1. Perlunya mempertimbangkan kemampuan, kondisi, dan perkembangan
daerah secara cermat dan hati-hati.

2. Perlunya memperhatikan pengaruh lingkungan, baik yang bersifat internal
maupun eksternal dari setiap upaya pembangunan.

3. Perlunya penghindaran kesenjangan sosial maupun kesenjangan antar
daerah. Dalam hal ini peran pemerintah pusat harus mampu menjadi
penengah (wasit) yang baik.

4. Perlu adanya proporsi yang tepat dalam distribusi dukungan fasilitas untuk
aktivitas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tingkat
perkembangannya. Ini terutama berkaitan dengan masalah subsidi atau
sumbangan pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom.

5. Perlunya keseimbangan dalam struktur pengambilan keputusan, baik dalam
hubungan pemerintah daerah dengan pusat, daerah dengan daerah,
maupun daerah dengan masyarakatnya; keputusan dan kebijaksanaan
yang tepat, cepat, terbuka (transparan) serta terjamin keabsahan dan
akseptabilitasnya.

290 Ibid, hal. 347.
291 Ibid, hal. 347-348.
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6. Adanya kerangka yang jelas mengenai konsep pembangunan secara
nasional dengan konsep pembangunan di setiap daerah otonom. Hubungan
koordinasi tidak terbatas hanya masalah koordinasi dan pembinaan, tapi
harus mampu menunjukkan apa yang diperlukan oleh daerah dan
bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

7. Harus ada konsep pembangunan daerah yang aspiratif, baik terhadap
masyarakatnya maupun aspiratif terhadap kepentingan nasional.


