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ABSTRACT

EXPANSION THE AUTHORITY OF GOVERNOR IN LOCAL 
GOVERNMENT SYSTEM ACCORDING TO LAW NO. 23 OF 2014 ON 

LOCAL GOVERNMENT

BY

SHABRINA DULIYAN FIRDA

This thesis aims to know the extension of the authority of governor as Vice 
President of the Central Government after the enactment of Law No. 23 of 2014 
on Regional Government. This normative research uses secondary data consisting 
of primary legal materials, secondary and tertiary that collected through library 
research. Data were analyzed qualitatively and comprehensively. The results of 
this research indicates that there is an expansion the authority of the Governor as 
Vice President of the Central Government on the guidance and supervision, 
namely, in the case of finance, officialdom, and policies. The expansion of the 
authority is carried to improve the relations of coordination, harmonization and 
alignment between the central government; which is represented by the governor 
and local governments in the implementation of local autonomy.

Keywords: Expansion of Authority, Governor, Local Government System.



ABSTRAK

PERLUASAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM SISTEM 
PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 

23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh

SHABRINA DULIYAN FIRDA

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perluasan kewenangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat setelah berlakunya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian 
dilakukan secara normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dan komprehensif. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa terdapat perluasan kewenangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan dan pengawasan yaitu dibidang keuangan, 
kepegawaian, dan kebijakan. Perluasan kewenangan tersebut dilakukan untuk
meningkatkan hubungan koordinasi, harmonisasi dan keselarasan antara 
pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur dan pemerintah 
daerah dalam penyelengaraan otonomi daerah.

Kata Kunci: Perluasan Kewenangan, Gubernur, Sistem Pemerintahan 

Daerah
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1
 (UUD 1945) memberikan hak kepada 

daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya sendiri berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan.  

Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
2
 Asas Otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah, sedangkan tugas pembantuan 

adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

Pelaksanaan otonomi berkaitan dengan adanya daerah otonom yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang menjalankan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Pasal 18 Ayat 

                                                           
1
 Lebih lanjut lihat pasal 18, 18A,18B, pada Bab VI tentang  Pemerintahan Daerah pada 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
2
Rudy, S.H., LL.M., LL.D. Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme 

Indonesia. Bandarlampung; Indepth Publishing. 2012. Hlm. 31. 
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(4) menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

Gubernur sebagai wakil pusat di daerah dalam konteks “Integrad 

Prefectoral System” mempunyai kewenangan untuk mengkoordinir, mengawasi, 

melakukan suvervisi dan memfasilitasi agar daerah bawahannya mampu 

menjalankan otonominya secara optimal.
3
 Wilayah kerja seorang Gubernur adalah 

Daerah Provinsi. Peran pemerintah provinsi menjadi pendorong agar pelaksanaan 

otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota berjalan sesuai dengan aturan yang ada 

sebagai pencerminan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan yang berorientasi 

pada kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
4
 Pengaturan pada setiap Undang-

Undang tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peranan yang strategis 

kepada kepala daerah, mengingat kepala daerah merupakan unsur penentu 

berkaitan pada keberhasilan pembangunan nasional, karena pemerintahan daerah 

merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau negara.
5
 

Permasalahan yang timbul berkaitan dengan hubungan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah yang berkenaan dengan kewenangan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999) menyebutkan 

bahwa “Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun 

Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur 

                                                           
3
 Suryo Sakti Hadiwijoyo. Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan. Yogyakarta: 

Graha Ilmu.  2011. Hlm 129. 
4
 Sudharto. Kajian Keberadaan Propinsi Dalam Penguatan Otonomi Daerah.  Jurnal 

Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011. 
5
 Prof. Dr. J. Kaloh. Kepemimpinan Kepala Daerah; Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan 

Perilaku Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hlm 4. 
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dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat”. 

Hal ini berpengaruh terhadap hubungan koordinasi antara Gubernur selaku 

wakil pemerintah pusat yang ada di daerah provinsi terhadap kabupaten/kota yang 

disebabkan tidak adanya hubungan hierarki antara satu sama lain. Kemudian 

dalam Pasal 31 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 berbunyi “Dalam menjalankan 

tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi”. Dapat dipahami 

bahwa kedudukan gubernur selaku wakil pemerintah pusat lemah dihadapan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih, mengusulkan, dan 

memberhentikan Gubernur apabila terbukti melakukan kesalahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menimbulkan masalah pada 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana lemahnya kedudukan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 

No. 32 Tahun 2004) merupakan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 guna 

memberikan kedudukan yang kuat terhadap Gubernur selaku Wakil Pemerintah 

Pusat di Daerah. Pasal 37 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan 

“Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap 

Presiden”. Hal ini diartikan bahwa kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah 

Pusat mendapat penguatan kedudukan yang lebih ketika berhadapan dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibandingkan pada Undang-Undang 

sebelumnya yaitu UU No. 22 Tahun 1999. Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 
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2004, Gubernur mulai dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang 

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 

Pasal 38 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan Gubernur selaku wakil 

pemerintah pusat memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, 

dan koordinasi terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota.
6
 Kedudukan 

Gubernur pada UU No. 32 Tahun 2004 terlihat selaku Wakil Pemerintah Pusat 

lebih jelas dengan diperluasnya kewenangan gubernur dalam melaksanakan 

perannya sebagai wakil pemerintah pusat. Kedudukan Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat pada pelaksanaannya masih dianggap sebelah mata oleh 

Bupati/Walikota. 

Gubernur belum dapat sepenuhnya melaksanakan wewenangnya sebagai 

wakil pemerintah pusat dikarenakan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak 

memberikan wewenang lain selain wewenang pembinaan, pengawasan, dan 

koordinasi terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota. Gubernur tidak 

memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap daerah 

kabupaten/kota yang tidak melakukan koordinasi dengan Gubernur selaku Wakil 

Pemerintah Pusat. Hal ini berakibat kepada Bupati/Walikota seringkali 

mengabaikan eksistensi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(UU No. 23 Tahun 2014) lahir dengan adanya perluasan kewenangan yang 

berkaitan terhadap kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam 

menjalankan pemerintahan di daerah dibandingkan UU No. 32 Tahun 2004 yang 

hanya berwenang dalam hal pembinaan, pengawasan, dan koordinasi saja. Pasal 

                                                           
6
 Lebih lanjut lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 
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91 UU No. 23 Tahun 2014 jelas menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat memiliki wewenang lebih luas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

 Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat diperkuat dalam UU 

No. 23 Tahun 2014 terbukti dengan diperluasnya kewenangan Gubernur antara 

lain Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat melakukan evaluasi dalam 

proses legislasi dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Peraturan 

Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, serta Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi kepada 

Bupati/Walikota terkait penyelenggara pemerintahan di daerah kabupaten/kota 

yang tidak melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik.
7
 Hal ini dilakukan 

guna meningkatkan koordinasi yang baik antara Gubernur selaku wakil 

pemerintah pusat di daerah dan Walikota/Bupati pada Daerah Otonom 

Kabupaten/Kota. 

Perluasan kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam 

sistem pemerintahan daerah dibuktikan dengan diperluasnya kewenangan 

gubernur pada setiap fase keberlakuan peraturan perundang-undangan tentang 

Pemerintahan Daerah. Perluasan kewenangan Gubernur yang diberikan oleh 

undang-undang tersebut menimbulkan sebuah implikasi terhadap kedudukan 

seorang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Untuk itu perlu dilakukannya 

sebuah penelitian untuk membahas mengenai “Perluasan Kewenangan 

                                                           
7
 Lebih lanjut lihat Pasal   91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 
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Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perluasan kewenangan Gubernur 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah penelitian Hukum Tata Negara 

yang membahas mengenai Perluasan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat pada sistem pemerintahan daerah setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Perluasan 

Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam sistem 

pemerintahan daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil dari kegiataan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk: 

a. Kegunaan Teoretis 

Dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya 

peningkatan hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat dan hukum tata negara pada umumnya, serta 

dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk 

menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat 

mengenai perluasan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat dalam sistem pemerintahan daerah, serta dapat bermanfaat untuk 

memberikan rumusan dan gagasan dalam peningkatan hubungan 

koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Negara Kesatuan 

 

C.F. Strong
8
 dalam bukunya yang mengupas tentang sejarah konstitusi-

konstitusi modern dan bentuk-bentuknya (existing form) di dunia, menyebutkan 

“There is no state that we know today which has not been built into its existing 

form by a process of integration or knitting together.” (Semua negara yang 

dikenal di masa kini didirikan menjadi bentuknya sekarang melalui proses 

integrasi atau penggabungan bersama). 

C.F. Strong mengatakan terdapat lima kriteria untuk melihat bentuk 

negara, yaitu:
9
 

1. Melihat negara itu bagaimana bangunannya apakah ia Negara Kesatuan 

atau Serikat. 

2. Melihat bagaimana konstitusinya. 

3. Mengenai badan eksekutif, apakah ia bertanggung jawab kepada parlemen 

atau tidak, atau disebutkan badan eksekutif yang sudah tertentu jangka 

waktunya. 

4. Mengenai badan perwakilannya, bagaimana susunannya, siapa yang 

berhak duduk disitu. 

5. Bagaimana hukum yang berlaku dan bagaimana hukum nasionalnya. 

                                                           
8
 Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si. Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme. 

Yogyakarta; Graha Ilmu. 2009. Hlm 4, Seperti contoh lahirnya Negara Republik Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus Tahun 1945 melalui proses yang sangat panjang. Periode sejarah terbentuknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dibagi menjadi lima era: Era Prakolonial, munculnya 

kerajaan-kerajaan Hindu-Budha serta Islam di Jawa dan Sumatera yang terutama mengandalkan 

perdagangan; Era Kolonial, masuknya orang-orang Eropa (terutama Belanda) yang menginginkan 

rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda; Era Kemerdekaan Awal, pasca-

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai jatuhnya Soekarno tahun 1966; 

kemudian Era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966–1998); serta Orde 

Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. 
9
 Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. Ilmu Negara. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 

2012. Hlm. 232. 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru
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https://id.wikipedia.org/wiki/1966
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https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281998-sekarang%29
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C.F. Strong
10

 menyatakan bahwa Negara kesatuan ialah bentuk negara 

dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif 

nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada 

pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan 

sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan 

dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap 

di tangan pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedalam maupun kedaulatan keluar 

sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. 

Hakikat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak terbagi, atau 

dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena konstitusi 

negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain dari badan legislatif 

pusat. Adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri tidak 

berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan kekuasaan 

tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat.
11

 

Tidak ada pemisahan dalam bagian kedaulatan pada negara kesatuan. 

Negara kesatuan yang terdesentralisasi, kedaulatan tetap nasional, tetapi beberapa 

kekuatan dapat didelegasikan kepada kepala daerah atau lokal. Sedangkan pada 

negara kesatuan yang tegas akan kesatuan, semua kekuatan akan berasal dari 

pusat dan memancarkan dalam berbagai derajat desentralisasi berdiri di antara 

kedua ujung spektrum, dan garis antara pengaturan federal dan nonfederal 

kadang-kadang kabur.
12

 

                                                           
10

 Prof. Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama. 

2014. Hlm. 269. 
11

 Ibid. 
12

 Norman Dorsen, dkk, Comparatives Constitusionalism Case and Materials, West Book, 

United State, 2003. Hlm. 386. 
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Negara Kesatuan, dapat pula disebut Negara Unitaris. Jika ditinjau dari segi 

susunannya yang bersifat tunggal maka negara kesatuan adalah negara yang tidak 

tersusun dari beberapa negara melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga 

tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan 

hanya ada satu pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat yang mempunyai kekuasaan 

serta wewenang tertinggi dalam segala lapisan pemerintahan. Pemerintah pusat 

inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu 

dalam negara tersebut.
13

 

Negara kesatuan adalah bentuk negara yang mempunyai kemerdekaan dan 

kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu 

Pemerintah Pusat. Kedaulatan sepenuhnya dari Pemerintah Pusat disebabkan 

karena di dalam Negara Kesatuan tidak terdapat negara-negara yang berdaulat. 

Meskipun di dalam negara-negara kesatuan wilayah-wilayah negara di bagi dalam 

bagian-bagian negara, akan tetapi bagian-bagian negara tersebut tidak mempunyai 

kekuasaan asli seperti halnya dengan negara-negara bagian di dalam bentuk 

Negara Federasi.
14

 

Negara Kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk: (1) Negara Kesatuan 

dengan sistem sentralisasi. (2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. 

Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung 

diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal 

melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Seperti 

halnya pada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah 

                                                           
13

 Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H. Ilmu Negara. Jakarta; PT. Bumi Aksara. 2010. Hlm.64. 
14

Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si. Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme. 

Yogyakarta; Graha Ilmu. 2009. Hlm 46. 
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diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan otonom.
15

 

Menurut catatan Bank Dunia (World Bank), dari 116 negara yang termasuk 

ke dalam negara berkembang yang menjalankan desentralisasi, 106 negara 

diantaranya memiliki bentuk negara kesatuan. Cohen dan Peterson 

mengemukakan bahwa “Unitary systems need not be legally decentralized, but 

most are through hierarchy of lower level units that have specified geographical 

juridisdictions. In unitary system, the centre maintans ultimate souvereignty over 

public sector tasks decentralized to lower-level units”.
16

 Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan 

kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah 

pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya 

sebagai penyelenggara kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang 

dibentuk dan berada di bawah pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah 

pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan terjadi tumpang 

tindih dan saling bertentangan dalam pelaksanaan kewenangan (prinsip unity of 

command). 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. Ilmu Negara. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 

2012. Hlm. 232. 
16

 Ibid. hlm. 234. 
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B. Pemerintahan Daerah 

 

Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan 

jabatan dalam suatu organisasi. Pemerintahan sebagai lingkungan jabatan dalam 

organisasi negara, adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, 

jabatan legeslatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-

jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang 

tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu.
17

 

Istilah pemerintahan dijelaskan pula sebagai kegiatan penyelenggaraan 

negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga 

masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang 

diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun 

dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan 

pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya. Arti pemerintahan 

dapat dijelaskan dalam dua bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan dalam 

arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan dan kewenangan 

dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
18

 

 Donner mengemukakan bahwa cakupan pemerintahan dalam arti luas 

meliputi badan-badan yang menentukan haluan negara dan berkedudukan dipusat, 

kemudian terdapat juga instansi-instansi yang melaksanakan keputusan dari 

badan-badan tersebut. Sementara itu C. Van Vollenhoven berpendapat bahwa 

                                                           
17

 Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta; 

Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII. 2001. Hlm 100. 
18

 Sayuti Una. Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia, 

“Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali 

Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta; UII Press. 2004. Hlm 27. 
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tugas pemerintahan dalam arti luas terbagi dalam empat fungsi yaitu pembentuk 

undang-undang, pelaksana atau pemerintah (bestuur), polisi dan keadilan. 

Selanjutnya pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan dalam arti 

lembaga eksekutif saja, yang berfungsi to execute atau melaksanakan apa yang 

sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif. Pemerintahan 

dalam arti sempit merupakan pemerintahan sebagai badan yang melaksanakan 

fungsi eksekutif atau pemerintah saja.
19

 

Guna menjalankan fungsi tersebut, badan eksekutif diberikan dua 

kewenangan utama, yaitu kewenangan yang bersifat administratif dan 

kewenangan bersifat politis. Kewenangan administratif merupakan kewenangan 

yang melekat pada jabatan seorang eksekutif sehari-hari harus mengendalikan 

roda pemerintahannya atau melakukan manajemen pemerintahan yang baik. 

Sedangkan kewenangan politis merupakan wewenang membuat, merumuskan, 

mengimplementasikan, melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik dalam 

sebuah negara.
20

 

Selanjutnya pada pengertian yang lain, pemerintah (dalam arti luas) dalam 

melakukan pemerintahan secara luas, berpegang pada dua macam asas, yaitu:
21

 

 

a. Asas keahlian. 

Dilihat pada susunan pemerintahan di pusat antara lain dalam susunan 

kementrian-kementrian yang memegang kendali berdasarkan kompetensi 

pada urusan-urusan yang akan diatur. 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Ibid.  Hlm 27. 
20

 Ibid. 
21

 Prof. Amrah Muslimin, S.H. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung; Alumni. 

1982. Hlm 4. 
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b. Asas kedaerahan. 

Dengan bertambah banyaknya kepentingan-kepentingan yang harus 

diselenggarakan oleh pemerintah pusat (dalam arti yang luas) karena 

bertambah majunya masyarakat, pemerintah tidak dapat mengurus semua 

kepentingan-kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang pada asas 

kedaerahan dalam melakukan pemerintahan. Asas kedaerahan tersebut 

mengandung dua macam prinsip pemerintahan yaitu dekosentrasi dan 

desentralisasi. 

 

Pengertian tersebut berlaku dalam hal memahami konsep pemerintahan 

daerah. Istilah “Pemerintahan Daerah” dipergunakan untuk menyebut satuan 

pemerintahan di bawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan 

sendiri.
22

 UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 

1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23

  

Badan atau lembaga menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan, 

tugas pokok, dan fungsinya dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. 

Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan kesatuan yang integral yang 

memberikan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan hukum yang diamanatkan 

UUD 1945.
24

 DPRD yang ada di daerah memiliki fungsi, tugas, wewenang, dan 

                                                           
22

 Suryo Sakti Hadiwijoyo. Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan. Yogyakarta: 

Graha Ilmu. 2011. Hlm 41. 
23

 Lihat Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 
24

 B.N. Marbun, S.H. Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, “Perkembangan 

Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini”. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan. 2005. Hlm. 114. 
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hak-hak yang sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di pusat dalam 

ruang lingkup sebagai lembaga legislatif daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.
25

 

Kepala Daerah yang menjadi penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi 

adalah Gubernur, Kabupaten adalah Bupati, dan Kepala Daerah Kota adalah 

Walikota. Di dalam diri Kepala Daerah (Gubernur) terdapat dua fungsi yaitu 

fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan 

bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan di daerah dan 

fungsi sebagai kepala wilayah atau wakil pemerintah pusat yang memimpin 

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah 

pusat di daerah.
26

 Gubernur sebagai pemimpin provinsi bertugas mengarahkan 

walikota dan bupati sebagai pemimpin kota/kabupaten untuk melakukan 

pembangunan dan pelayanan di daerahnya agar sinergis dan harmonis dengan 

pusat.
27

 

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan wilayah administratif 

adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

                                                           
25

 Drs. Bambang Yudoyono, M.Si. Otonomi Daerah, “Desentralisasi dan Pengembangan 

SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD”. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan. 2001. Hlm. 50.  
26

 Prof. Drs. H.A.W. Widjaja. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta. 1998. Hlm. 41. 
27

 Eko Noer Kristiyanto. Jurnal. “Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan 

Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah”. Jurnal Rechts Vinding, 

Volume 1, Nomor 3, Desember 2012. 
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kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan 

bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah. 

UUD 1945 telah mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah 

khususnya pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Pasal 18 UUD 1945 

menyatakan bahwa: 

 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 

diatur dengan undang-undang. **) 

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. **) 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalui pemilihan umum. **) 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis. **) 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan Pemerintah Pusat. **) 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **) 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 

dalam undang-undang.**) 

 

 

Selanjutnya dinyatakan pula pada Pasal 18A UUD 1945 mengenai 

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, 

dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota yaitu: 

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan 

kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan 

dan keragaman daerah. **) 

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam 

dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan 

daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang.**) 
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Pasal 18B UUD 1945 selanjutnya menyatakan mengenai: 

 

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang. **) 

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **) 

 

Pasal 18 UUD 1945 dapat dipahami bahwasanya merupakan suatu landasan 

hukum dalam pembentukan Pemerintahan Daerah berikut aparat-aparat maupun 

instansi-instansi vertikal yang nantinya akan melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, dan dapat pula dipahami adanya sebuah badan perwakilan 

daerah yang mewakili kepentingan-kepentingan maupun aspirasi-aspirasi 

masyarakat yang dalam perkembangannya menjelma menjadi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan 

pemerintahan negara yang terdiri atas:
28

 

 

a. Kepastian hukum; 

b. Tertib penyelenggara negara; 

c. Kepentingan umum; 

d. Keterbukaan; 

e. Proporsionalitas; 

f. Profesionalitas; 

g. Akuntabilitas; 

h. Efisiensi; 

i. Efektivitas; dan 

j. Keadilan. 

 

                                                           
28

Lebih lanjut lihat penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 
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Penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan manifestasi dari 

pemerintahan seluruh wilayah negara. Segala aspek menyangkut konfigurasi 

kegiatan dan karakter yang berkembang akan mewarnai penyelenggaraan 

pemerintahan secara nasional. Peran dan kedudukan pemerintahan daerah sangat 

strategis dan sangat menentukan secara nasional sehingga paradigma baru 

pemerintahan yang terselenggara adalah berbasis daerah.
29

 

Berdasarkan UUD 1945, terdapat dua buah nilai dasar yang dikembangkan 

di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada asas 

otonomi yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris 

diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan 

pemerintah lain di dalamnya yang bersifat Negara. Artinya kedaulatan yang 

melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi 

diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan regional atau lokal. Sementara itu nilai 

dasar desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah 

dalam masing-masing daerah otonom dengan mendapatkan penyerahan atau 

pengakuan kewenangan sebagai daerah otonom.
30

 

Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwasanya Pemerintahan di Daerah 

terdiri atas 2 jenis, yakni pemerintahan lokal administratif atau local state 

government dan pemerintahan lokal yang mengurus rumah tangga sendiri atau 

local self government.
31
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1) Local Self Government 

Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas desentralisasi dalam ikatan negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah lahirnya pemerintahan daerah lokal 

yang mengurus rumah tangga sendiri. Dalam rangka melaksanakan 

pemerintahan negara yang sebaik-baiknya di tingkat daerah, dan upaya 

penyesuaian pemerintahan di tingkat daerah, serta untuk mempermudah 

penyelenggaraan yang sifatnya sangat khusus dalam daerah tertentu, 

penyelenggaraan dapat diserahkan kepada suatu local government atau 

pemerintah lokal, yang diberi kewenangan untuk mengurusi kepentingan 

daerahnya sendiri. Dilihat dari segi tanggung jawab negara, maka mau 

tidak mau daerah yang menjadi organ pemerintahan negara mempunyai 

kedudukan sebagai bawahan negara semata-mata. 

2) Local state government  

Local state government sering diterjemahkan sebagai Pemerintahan 

Wilayah. Terbentuknya local state government adalah sebagai konsekuensi 

dari penerapan asas dekonsentrasi.  

 

Terdapat 2 (dua) bentuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah 

yaitu:
32

 

 

1) Pemerintahan Wilayah Administratif 

Pemerintahan Wilayah Administratif yakni suatu satuan pemerintahan daerah 

di bawah pemerintah pusat yang semata-mata hanya menyelenggarakan 

pemerintahan pusat di wilayah-wilayah negara. Satuan pemerintahan 

semacam ini pada hakikatnya adalah perpanjangan tangan dari pemerintah 

pusat. Sedangkan yang menjadi ciri-ciri atau kriteria Pemerintahan Wilayah 

Administratif adalah: 

 

a. Kedudukannya merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. 

b. Urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan pada hakikatnya 

adalah urusan-urusan pemerintah pusat. 

c. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan tersebut hanya bersifat 

administrasi semata. 

d. Pelaksana dari urusan-urusan pemerintahan dijalankan oleh pejabat-

pejabat Pemerintah Pusat yang ditempatkan di daerah. 
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e. Hubungan antara Pemerintahan Wilayah Administratif dan 

Pemerintahan Pusat adalah hubungan antara atasan dan bawahan dalam 

rangka menjalankan perintah. 

f. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan dibiayai dan mempergunakan 

sarana dan prasarana dari Pemerintah Pusat. 

 

2) Pemerintahan Daerah Otonom 

Pemerintahan Daerah Otonom yakni satuan pemerintahan daerah yang berada  

di bawah Pemerintah Pusat yang berhak atau berwenang menyelenggarakan 

pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Ciri-ciri 

Pemerintahan Daerah Otonom adalah sebagai berikut: 

 

a. Urusan-urusan atau wewenang pemerintahan yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Daerah Otonom adalah urusan atau wewenang 

pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga sendiri. 

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom dijalankan oleh 

pejabat-pejabat yang merupakan pegawai pemerintah daerah itu 

sendiri. atau dengan kata lain pejabat tersebut diangkat dan 

diberhentikan oleh Pemerintah Daerah Otonom itu sendiri. 

c. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas dasar 

inisiatif atau prakarsa sendiri. 

d. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Otonom 

adalah hubungan yang sifatnya pengendalian dan pengawasan, bahkan 

dapat dikatakan sebagai hubungan kemitraan. 

 

 

C. Otonomi Daerah 

 

Secara etimologis istilah otonomi berasal dari kata “autonomie” yang 

berasal dari bahasa Yunani (autos= sendiri; nomos= undang-undang) yang 

memiliki arti “perundangan sendiri” (zelfwetgeving). Di Indonesia otonomi selain 

mengandung arti “perundangan” (regeling), juga mengandung arti 

“pemerintahan” (bestuur).
33

 Secara dogmatis  arti “pemerintahan” tersebut dipakai 
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dalam arti luas. Berlandaskan ajaran catur praja C. Van Vollenhoven, maka 

otonomi mencakup aktivitas:
34

 

1) Membentuk perundangan sendiri (zelfweetgeving). 

2) Melaksanakan sendiri (zelfuitvoering). 

3) Melakukan peradilan sendiri (zelfrechtspraak). 

4) Melakukan tugas kepolisian sendiri (zelf-politie).  

 

Otonomi juga mempunyai makna kebebasan atau kemandirian 

(zelfstandigheid), tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan yang 

terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus 

dipertanggungjawabkan sehingga tidak menyalahi makna dari otonomi daerah.
35

 

Otonomi dapat mengandung beberapa pengertian yaitu sebagai berikut:
36

 

 

a. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk “tidak dikontrol” oleh pihak 

lain ataupun kekuatan luar. 

b. Otonomi adalah bentuk “pemerintahan sendiri” (self government), yaitu 

hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (the right of self-

government; self determination). 

c. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui, dan dijamin tidak adanya 

kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (local or internal affairs) 

atau terhadap minoritas suatu bangsa. 

d. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk 

menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam 

mencapai tujuan hidup secara adil (self-determination, self-sufficiency, 

self-reliance). 

e. Pemerintahan otonomi memiliki supremasi/dominasi kekuasaan 

(supremacy of authority) atau hukum (rule) yang dilaksanakan sepenuhnya 

oleh pemegang kekuasaan di daerah. 
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Otonomi adalah hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan 

caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya.
37

 Otonomi daerah 

adalah manifestasi dari keinginan untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh 

potensi daerah secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di daerah tersebut.
38

 Seperti apa yang dikemukakan oleh A.B. Leevis 

dalam local self government, terdapat dua alasan pokok mengapa perlu adanya 

sebuah otonomi. Alasan yang pertama adalah efektivitas penyelenggaraan 

pemerintah. Dilaksanakannya otonomi, beban dan tanggung jawab pemerintah 

pusat dibagi kepada daerah sehingga daerah ikut berinisiatif dalam memenuhi 

kebutuhannya. Atas dasar ini pemerintah daerah memiliki apa yang disebut urusan 

rumah tangga. Daerah diberi kebebasan dan kemandirian dalam membuat 

aturannya dan dalam melaksanakan aturan tersebut. Menurut Longemann yang 

dimaksud urusan rumah tangga (houshouding) adalah “De vrije taak, uit eigen vrij 

initiative ter hand genomen” (melaksanakan tugas beban berdasarkan prakarsa 

sendiri yang bebas). Alasan kedua dari  kebutuhan akan otonomi daerah adalah 

sehubung dengan proses demokrasi.
39

 Di sisi lain, penerapan otonomi daerah 

merupakan mekanisme yang memberikan bentuk transformasi sosial, politik, dan 

ekonomi dalam pola yang harus mencerminkan keadilan dan keserasian dua kutub 

berbeda, yaitu pemerintah pusat dan daerah.
40
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Kewenangan yang ada pada daerah adalah merupakan pelimpahan 

kewenangan dari Pemerintah Pusat yang berasas kesamaan. Artinya kewenangan 

yang dilimpahkan kepada daerah sebagai konsekuensi Otonomi Daerah harus 

mempunyai nilai yang sama. Dalam artian tidak ada perbedaan antara satu daerah 

dengan daerah yang lain yang menjadi kewenangan pusat. Demikian pula 

kesamaan itu diartikan dalam pelaksanaan yang harus sesuai dengan batas-batas 

yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Daerah sebagai kawasan yang 

memperoleh pelimpahan kewenangan harus melaksanakannya dengan tidak 

mengurangi  makna kekuasaan pusat yang memegang otoritas kedaulatan sebagai 

cermin dari kekuasaan di dalam Negara Kesatuan.
41

  

UU No. 23 Tahun 2014 pada bagian ketentuan umum menyatakan bahwa 

otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kemudian terdapat tiga argumentasi mendasar yang melandasi asumsi otonomi 

daerah memperkuat dimensi kebersamaan dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yaitu:
42

 

 

(1) Otonomi daerah merupakan kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka 

memelihara kebersamaan nasional dimana hakikat khas daerah tetap 

dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Dalam konstruksi ini, pemerintah pusat mempertahankan hak 

dasar daerah dengan memberikan kewenangan yang proporsional dalam 

mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat dalam hal ini 

memberikan jaminan kewenangan tersebut dengan tetap membimbing 

daerah pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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(2) Melalui otonomi daerah pemerintah menguatkan sentra ekonomi kepada 

daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus 

dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Dengan 

demikian, kekuatan ekonomi akan tersebar di seluruh daerah dengan 

mengandalkan kekuatan potensi ekonomi daerahnya masing-masing. 

Apabila potensi ekonomi ini menyebar secara merata dan berkelanjutan, 

kesatuan ekonomi nasional akan memiliki fundamental yang sangat kuat. 

(3) Otonomi daerah akan mendorong pemantapan demokrasi politik di 

daerah dengan landasan desentralisasi yang dijalankan secara konsisten 

dan proporsional. Penguatan demokrasi di tingkat daerah cenderung akan 

mendorong secara perlahan, tetapi menyebabkan penguatan demokrasi 

politik nasional. Fenomena ini tentu akan memperkuat basis demokrasi di 

Indonesia. Jika masyarakat daerah sudah terbiasa dengan proses yang 

terbuka dan terbiasa terlibat dalam mekanisme pembuatan kebijakan 

publik di daerah, partisipasi masyarakat ditingkat nasional juga akan 

semakin meningkat. 

 

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk 

menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan 

pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan 

asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota dapat memiliki pemahaman yang 

lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka dari pada 

pemerintah pusat guna menjamin pemerintahan yang bersih dapat terlaksana.
43

 

Menurut Jimly Asshiddiqie
44

 penyelenggaraan otonomi daerah menekankan 

pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan 

pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan 

dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Dalam arti bahwa dalam 

penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah, menyangkut pengalihan kewenangan 

dari pemerintahan ke kemasyarakat, yang diharapkan dapat tumbuh dan 
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berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa 

ini. 

Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang menjadi pedoman dalam 

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
45

 

 

1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 

aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan 

keanekaragaman Daerah. 

2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan 

bertanggung jawab. 

3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah 

Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Provinsi 

merupakan otonomi yang terbatas. 

4) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara 

sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah 

serta antar-Daerah. 

5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian 

Daerah Otonom dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah 

Kota tidak ada lagi wilayah administratif. 

6) Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah 

atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan 

perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan 

pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan 

pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah 

Otonom. 

7) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan 

fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi 

pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. 

8) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah provinsi dalam 

kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan 

kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur 

sebagai Wakil pemerintah. 

9) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari 

Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah 

kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, 

serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaa 

dan mempertanggung jawabkan kepada  yang menugaskannya. 
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah mengenal beberapa asas, di antaranya asas Desentralisasi, 

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. 

 

1.  Desentralisasi  

Sejarah mencatat bahwa upaya desentralisasi di Indonesia tergambar seperti 

ayunan pendulum berpola zig zag yang terjadi antara desentralisasi dan 

sentralisasi. Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa 

reformasi di mulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan 

dengan proses pergantian rezim, dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih 

demokratis. Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto sebagai reaksi yang kuat dari 

kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan sumber daya di pemerintah pusat 

selama tiga dekade terakhir.
46

 Ciri suatu pemerintahan yang demokratis salah 

satunya ialah melakukan desentralisasi, memberikan kewenangan kepada rakyat 

daerah untuk mengatasi masalah-masalah daerah.
47

 

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu “de”= 

lepas dan “centrum”= pusat. Jadi menurut perkataannya desentralisasi adalah 

melepaskan dari pusat. Hendry Maddick menyatakan bahwasanya Desentralisasi 

merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang 

spesifik yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
48
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Sedangkan menurut Rondinelli dan Cheema merumuskan definisi 

desentralisasi dengan lebih merujuk pada perspektif yang lebih luas, tetapi 

tergolong perspektif administrasi, bahwa desentralisasi:
 49

 

“The transfer of planning, decision making, or administrative authority 

from central government to its field organisations, local administrative 

units, semi autonomous and parastatal organisations, local government, 

or non-government organizations”. (perpindahan perencanaan, 

pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah 

pusat ke organisasi bidangnya, unit administratif daerah, semi otonomi 

dan organisasi parastatal, pemerintah daerah, atau organisasi-organisasi 

non pemerintah). 

 

Menurut Piliang dalam Peni Chalid, desentralisasi dan otonomi daerah 

merupakan bentuk sistem penyerahan urusan pemerintahan dan pelimpahan 

wewenang kepada daerah yang berada dibawahnya.
50

 Desentralisasi merupakan 

konsekuensi dari adanya demokratisasi. 

Ruiter dalam Hoogerwerf mengemukakan desentralisasi adalah sebagai 

pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi 

kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan 

berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan 

dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu. Menurut 

Koesoemahatmadja desentralisasi dibagi dalam dua macam, yaitu: pertama, 

dekonsentrasi (deconcentratie) atau amtelijke decentralisatie, adalah pelimpahan 

kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat atas kepada bawahannya guna 

melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. Desentralisasi semacam ini rakyat 

tidak diikutsertakan. Kedua, desentralisasi ketatanegaraan (staatskundige 

decentralisatie) atau desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan 
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perundangan dan pemerintahan (regelende en bestuurende bevoegheid) kepada 

daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Desentralisasi politik berkaitan 

dengan  rakyat yang mempengaruhi saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut 

serta di dalam pemerintahan.
51

 

Koswara selanjutnya mengemukakan bahwa pengertian desentralisasi pada 

dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan 

pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah 

pusat sebagaian diserahkan kepada badan lembaga pemerintah daerah agar 

menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada 

pemerintah daerah dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah 

daerah.
52

 

Konsep desentralisasi menurut Bryant menekankan pada salah satu cara 

untuk mengembangkan kapasitas lokal dapat pula diaplikasikan dalam rangka 

pengembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, terutama untuk 

mempengaruhi birokrat dan pengambil keputusan yang masih menyangsikan 

kemampuan Daerah Tingkat II atau mengkhawatirkan kemungkinan timbulnya 

disintegrasi dalam melaksanakan otonomi daerah.
53

 Sedangkan menurut UU No. 

23 Tahun 2014 pada ketentuan umum menyatakan bahwa desentralisasi adalah 

penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom 

berdasarkan Asas Otonomi. 
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Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang 

dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan 

lokal (local government), yang menyebabkan terjadinya “...., a „superior‟ 

government assigns responsibility, authority, or function to „lower‟ government 

unit that is assumed to have some degree of authority.” Adanya pembagian 

kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai 

kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah 

(pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi 

dan sentralisasi.
54

 

Sistem desentralisasi pada pelaksanaannya menimbulkan sebagian 

kewenangan pemerintahan pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk 

dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk 

dilaksanakan disebut desentralisasi. Encyclopedia of the Social Science 

menyebutkan bahwa “The process of decentralization denotes the transference of 

authority, legislative, judicial, or administrative, from higher level of government 

to a lower.” Artinya desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik 

yang menyangkut bidang legislatif, judikatif atau administratif.
55

 

Desentralisasi ketatanegaraan dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu 

Desentralisasi teritorial (territorial decentralisatie), adalah pelimpahan kekuasaan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom) dan 

desentralisasi fungsional (functionale decentralisatie), yaitu pelimpahan 

kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan 
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tertentu. Desentralisasi semacam ini dikehendaki agar kepentingan-kepentingan 

tertentu diselenggarakan oleh golongan-golongan yang bersangkutan sendiri. 

Kewajiban pemerintah dalam hubungan ini hanyalah memberikan pengesahan 

atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh golongan-golongan kepentingan 

tersebut.
56

 

Terdapat tujuh faktor yang mendorong apakah suatu negara akan memakai 

desentralisasi (dispersion power) atau cenderung memakai sentralisasi 

(concentration power), adalah sebagai berikut:
57

 

 

1. Faktor Sifat dan Bentuk Negara 

 Negara federal cenderung untuk melaksanakan asas desentralisasi, 

sedangkan negara kesatuan lebih baik melaksanakan sentralisasi dalam 

menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. 

2. Faktor Rezim yang Berkuasa 

 Kalau rezim yang berkuasa dalam suatu negara adalah rezim yang otoriter, 

maka cenderung melaksanakan sentralisasi, sedangkan bila rezim yang 

berkuasa adalah yang memakai paham demokrasi maka cenderung 

dilaksanakan desentralisasi. 

3. Faktor Geografis 

 Negara kepulauan karena terpisah-pisah maka untuk efisiensi kerja 

pemerintah biasanya melaksanakan desentralisasi, sebaiknya negara 

kontinental mudah mengatur dengan sentralisasi. 

4. Faktor Warganegara 

 Negara yang homogen penduduknya cenderung untuk melaksanakan 

sentralisasi, sebaliknya negara yang heterogen penduduknya cenderung 

melaksanakan desentralisasi. 

5. Faktor Sejarah 

 Negara yang sering terjadi pemberontakan diimbangi dengan adanya 

sentralisasi begitu juga negara yang sering melakukan peperangan, 

sebaliknya negara yang sejak masa silamnya terkenal damai tetapi 

masyarakatnya banyak protes lebih baik dilaksanakan desentralisasi bagi 

mereka. 

6. Faktor Efisiensi dan Efektivitas 

 Untuk memperoleh efisiensi dilaksanakan desentralisasi yaitu pemberian 

otonomi yang luas supaya lebih efisien waktu dan tenaga, sedangkan untuk 

mencapai efektivitas dilakukan sentralisasi misalnya untuk keperluan-

keperluan politik dan ekonomi. 
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7. Faktor Politik 

 Bila hendak menciptakan wadah pendidikan politik bagi masyarakat maka 

sebaiknya dilangsungkan desentralisasi, sedang bila kebijaksanaan 

pemerintah di bidang politik, misalnya dengan alasan ekonomi yaitu 

bertujuan untuk memperlaju pembangunan, atau untuk membentuk 

kekuatan fisik (strategi militer) maka sebaiknya dilakukan sentralisasi. 

 

Secara politik, pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi 

ke desentralisasi tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab 

politik daerah, membangun proses demokratisasi (kompetisi, partisipasi, dan 

transparansi), konsolidasi integrasi nasional (menghindari konflik pusat-daerah 

dan antar daerah). 

Secara administratif akan mampu meningkatkan kemampuan daerah 

merumuskan perencanaan dan mengambil keputusan strategis, meningkatkan 

akuntabilitas publik dan pertanggungjawaban publik. 

Secara ekonomis akan mampu membangun keadilan di semua daerah (maju 

bersama), mencegah eksploitasi pusat terhadap daerah, serta meningkatkan 

kemampuan daerah memberikan public goods and services.
58

 

Terdapat beberapa keuntungan dengan menerapkan sistem desentralisasi 

dalam suatu negara, yaitu:
59

 

 

1) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 

2) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan 

tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu instruksi dari 

Pemerintah Pusat. 

3) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan 

dapat segera dilaksanakan. 
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4) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (diferensial) dan 

pengkhususan (spesialisasi) yang bergua bagi kepentingan tertentu. 

Khususnya desentralisasi territorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri 

pada kebutuhan/keperluan khusus daerah. 

5) Dengan adanya desentralisasi territorial, daerah otonom dapat merupakan 

semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang 

ternyata baik, dapat diterapkan di seluruh wilayah negara, sedangkan yang 

kurang baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena 

itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan. 

6) Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat. 

7) Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan 

memutuskan yang lebih besar kepada daerah. 

8) Akan memperbaiki kualitas pelayanan  karena dia lebih dekat dengan 

masyarakat yang dilayani. 

 

2. Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah 

pusat kepada pejabatnya di daerah atau  pejabatnya di wilayah negara di luar 

kantor pusatnya. Berkaitan dengan hal ini yang dilimpahkan adalah wewenang 

administrasinya, bukan wewenang politik. Wewenang politik tetap dipegang oleh 

pemerintah pusat. Gubernur termasuk dalam pejabat yang diangkat oleh 

pemerintah pusat dan ditempatkan pada wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah 

kerjanya.
60

 

Alat pemerintah pusat yang ada di daerah tersebut melaksanakan 

pemerintahan sentral di daerah-daerah dan berwenang mengambil keputusan 

sendiri sampai tingkat tertentu berdasarkan kewenangannya. Untuk ini alat yang 

bersangkutan bertanggung jawab langsung terhadap Pemerintah Pusat, yang 
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memikul semua biaya dan tanggung jawab terakhir mengenai urusan-urusan 

dekonsentrasi tersebut.
61

 

Rondinelli menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah penyerahan sejumlah 

kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen atau 

badan pemerintah yang lebih rendah. Sedangkan menurut Harold F Adelfer, 

menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi semata-

mata menyusun unit administrasi atau field administration, baik tunggal ataupun 

ada dalam hierarki, baik terpisah atau tergabung, dengan perintah mengenai apa 

saja yang seharusnya mereka kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Pejabat-

pejabat pusat yang ada di daerah berdasarkan dekonsentrasi hanya menjalankan 

kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui berbagai 

departemen yang ada.
62

 

Walfers menyatakan pula bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan 

wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh pemerintah 

pusat dalam wilayah administrasi. Sedangkan menurut Henry Maddick 

sebagaimana dikutip oleh Bhenyamin Hoessein adalah pelimpahan wewenang 

untuk melepaskan fungsi-fungsi tertentu kepada pejabat pusat yang berada di luar 

kantor pusatnya. Oleh karena itu dekonsentrasi menciptakan local state 

government atau field administration.
63

 

UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah 

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal 
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di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai 

penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum yang 

dimaksud tersebut berdasarkan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu: 

 

a. Politik luar negeri; 

b. Pertahanan; 

c. Keamanan; 

d. Yustisi; 

e. Moneter dan fiskal nasional; dan 

f. Agama. 

 

Implementasi atas dekonsentrasi menurut Smith mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut:
64

 

 

(1) Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang 

dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat di daerah. 

(2) Penerima wewenang adalah pejabat pemerintah pusat di daerah. 

(3) Tidak mencakup kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan 

wewenang untuk mengatur. 

(4) Tidak menciptakan otonomi dan daerah otonom, tetapi menciptakan 

wilayah administraf. 

(5) Keberadaan field administration berada dalam hierarki pemerintah pusat. 

(6) Menunjukkan pola hubungan kekuasaan intra organisasi. 

(7) Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.  

 

Pelaksanaan asas dekonsentrasi erat kaitannya dengan kedudukan seorang 

gubernur yang berkedudukan pada wilayah provinsi. Dalam asas dekonsentrasi 

terkandung beberapa prinsip dasar sebagai berikut:
65

 

 

(1) Merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang 

mempergunakan asas sentralisasi yang dipersempit atau diperluas. 

(2) Merupakan asas yang bermaksud melakukan pelimpahan wewenang dari 

Pemerintah kepada Gubernur sebagai alat perlengkapan pemerintah 

pusat. 
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(3) Menimbulkan wilayah-wilayah administratif, yakni wilayah kerja 

gubernur selaku wakil pemerintah. 

(4) Merupakan manifestasi penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan 

umum pusat yang ada di daerah. 

(5) Dalam pelaksanaannya, asas dekonsentrasi tidak mengakibatkan adanya 

kewenangan dari suatu wilayah/organ pemerintahan untuk menentukan 

sendiri kebijaksanaan-kebijaksanaan, atau dengan kata lain tidak 

memiliki otonomi. Kewenangan, pendanaan, saran dan prasarana 

semuanya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. 

 

Menurut Oentarto secara garis besar terdapat dua tujuan utama yang ingin 

dicapai pemerintah dalam menerapkan kebijakan dekonsentrasi, yaitu tujuan 

politis dan tujuan administratif. Adapun tujuan politis dari dekonsentrasi adalah 

sebagai berikut:
66

 

 

(1) Dengan kebijakan dekonsentrasi, pemerintah akan berusaha menugaskan 

aparaturnya yang berada di daerah untuk mengetahui, menyerap dan 

menginformasikan segala sesuatu yang terjadi di daerah dan menjadi 

aspirasi daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Informasi 

tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk 

menyusun strategi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

yang akan diterapkan di daerah tersebut. 

(2) Dengan adanya pejabat pemerintah yang di tugaskan di daerah, akan 

bermanfaat untuk menciptakan dukungan daerah terhadap kebijakan 

pemerintah. Untuk itu maka pemerintah sering menugaskan pejabat 

dekonsentrasi tersebut untuk mendesiminasikan serta mensosialisasikan 

kebijakan dan program pemerintah di daerah. 

(3) Apabila terjadi penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan 

timbul tekanan-tekanan daerah terhadap pusat tentang isu tertentu, maka 

pemerintah pusat dapat menugaskan aparat dekonsentrasi untuk berfungsi 

menghadapi tekanan-tekanan tersebut di daerah sehingga Pemerintah 

Pusat terhindar dari tekanan langsung oleh daerah (diverting pressure 

from the centre to the localty).  
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Tujuan administratif dari adanya kebijakan dekonsentrasi adalah sebagai 

berikut: 

 

(1) Pejabat dekosentrasi diharapkan dapat mengetahui apa yang menjadi 

kebutuhan daerah. Dengan demikian mereka diharapakan dapat 

menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat lokal. Pembangunan akan berjalan dengan efektif 

dan efisien dibandingkan dengan hanya mengandalkan perencanaan 

pembangunan dari pusat. Pejabat dekonsentrasi yang berperan sebagai 

filter informasi yang dibutuhkan Pemerintah Pusat dalam menyusun blue 

print program pembangunan bagi daerah. 

(2) Dengan menempatkan pejabat di daerah, Pemerintah Pusat akan dapat 

menugaskan mereka untuk mengetahui potensi daerah, guna 

dikembangkan bagi kepentingan nasional dan daerah tersebut. 

Pemahaman mengenai potensi dan aspirasi daerah dapat juga 

dimanfaatkan untuk mensinergikan pembangunan pusat dan daerah. 

Dengan demikian harapannya efisiensi, efektivitas dan percepatan 

pembangunan dapat tercapai. 

(3) Pemerintah Pusat dapat memerintahkan pejabat-pejabatnya di daerah 

guna membantu pelaksanaan program pemerintah pusat yang ada di 

daerah tersebut. Cara tersebut akan jauh lebih efisien dan efektif apabila 

dibandingkan dengan mengelolanya secara keseluruhan dari pusat. 

(4) Kebijakan dekonsentrasi akan lebih menjamin terjadinya “speed of 

action” atas suatu kebijakan atau program pusat. Pada hakikatnya 

dekonsentrasi adalah desentralisasi birokrasi bukan desentralisasi politis. 

Ikatan birokrasi yang bersifat hierarkis akan menjamin kecepatan dalam 

pelaksanaan suatu program yang bersifat cetak biru (blue print). 

 

Dekonsentrasi diberlakukan karena tidak semua wewenang dan tugas 

pemerintahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan asas desentralisasi. 

Konsekuensi negara kesatuan disamping itu memang tidak dimungkinkan semua 

wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada 

daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam 

kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat 

di provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dalam pengetian untuk menjembatani dan 
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memperpendek rentang kendali (span of control) pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintahan, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.
67

 

 

3. Tugas Pembantuan 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain desentralisasi dan 

dekonsentrasi terdapat satu lagi asas yang digunakan yaitu medebewind atau tugas 

pembantuan. Sistem hukum continental mengartikan medebewind diartikan 

sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau 

daerah-daerah yang tingkatannya lebih tinggi oleh perangkat daerah di 

bawahnya.
68

  

Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan 

urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom oleh 

Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom tingkat atasnya dengan kewajiban 

mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
69

 

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan 

prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah 

provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah 

kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan 

pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan 

mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas 

pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas 
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pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas 

dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 

pembangunan, pelayanan umum dan penyelesaian permasalahan.
70

 

Tugas Pembantuan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dapat diartikan 

sebagai penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah 

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah provinsi.  

Sebagai suatu asas yang betujuan untuk melakukan penyerahan urusan-

urusan pemerintahan, maka dalam implementasinya dikenal adanya 2 (dua) 

bentuk penyerahan, yaitu:
71

 

 

(1) Penyerahan penuh, artinya baik tentang asas-asanya maupun tentang cara 

menjalankan kewajiban yang diserahkan itu, diserahkan semua kepada 

daerah sebagai hak otonom. 

(2) Penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai cara-cara 

menjalankannya saja, sedangkan prinsip-prinsipnya atau asas-asasnya 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pola semacam ini disebut juga sebagai 

hak medebewind (asas tugas pembantuan). 
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D. Kewenangan dan Kedudukan Gubernur 

 

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 

“wewenang” yang artinya hak dan kekuasaan yang dimiliki. Sedangkan 

kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.
72

 

Sementara itu, kekuasaan berasal dari kata dasar “kuasa” kemampuan atau 

kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), kekuatan, wewenang atas sesuatu untuk 

memerintah. Sedangkan kekuasaan adalah kuasa untuk memerintah, kemampuan 

atau kesanggupan.
73

 

Soerjono Soekanto secara tegas membedakan antara “kekuasaan” (power) 

dengan wewenang (authority). Menurutnya, kekuasaan merupakan sesuatu 

kemampuan atau kekuatan seseorang/segolongan untuk mempengaruhi pihak lain, 

sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang mendapat pengakuan dan dukungan 

dari masyarakat.
74

 Jadi dalam pengertian wewenang, sudah mencakup hak dan 

kekuasaan untuk memberi perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan 

orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.
75

  

Wewenang menurut H.D. Stout adalah pengertian yang berasal dari hukum 

organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan 

yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh 

subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Lebih lanjut, H.D. Stout 

dengan mengutip pendapat Goorden mengatakan bahwa wewenang adalah 

                                                           
72

 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, Hlm. 1621. 
73

 Ibid, Hlm. 763-764. 
74

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: UI Press, Cet. IV, 1975, hlm. 

161. 
75

 Ibid. 



40 

 

keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat 

undang-undang kepada subyek hukum publik.
76

 

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam hukum, wewenang sekaligus berarti 

hak dan kewajban (rechten en plichten). Hal tersebut jika dikaitkan dengan 

otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri 

(zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara 

horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana 

mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu 

tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.
77

 

Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dapat diperoleh dengan beberapa 

cara diantaranya yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Willem Konijnenbelt 

kemudian mendefinisikan sebagai berikut:
78

 

 

a. Attributie; atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 

pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. 

b. Delegatie; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 

c. Mandaat; mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 

 

Jadi, kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki golongan atau pemerintahan 

yang diakui oleh masyarakat untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang 

diinginkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan yang melekat dalam dirinya 

sebagai konsekuensi terhadap kedudukan yang diterimanya. 
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Gubernur memiliki dua kedudukan dalam dirinya, yaitu Gubernur sebagai 

kepala daerah otonom dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan 

umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah.
79

 Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah tidak lepas dari 

wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang yaitu dalam hal pembinaan, 

pengawasan, dan koordinasi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

bertanggungjawab kepada Presiden.  

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Gubernur berhubungan dengan 

kedudukan daerah provinsi sebagai wilayah kerja Gubernur. Daerah provinsi 

melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi sebagai manifestasi dari konsekuensi 

wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari wilayah 

administratif pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar provinsi menjadi sarana 

untuk mengikat dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, menyelesaikan masalah lintas daerah kabupaten/kota dan berbagai 

tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota sehingga alasan 

pelaksanaan otonomi daerah secara penuh hanya diterapkan di kabupaten/kota.
80

 

Penguatan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dimaksudkan 

guna memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan hal tersebut berkaitan 

dengan kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, maka hubungan 

antara gubernur dengan bupati/walikota bersifat bertingkat, di mana gubernur  

melakukan wewenangnya dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya bupati/walikota dapat 

melaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah, termasuk dalam hubungan antar kabupaten/kota.
81

  

Kedudukan Gubernur berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat tidak lepas dari kewenangan yang melekat pada dirinya 

sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

Pusat berwenang untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi 

terhadap daerah kabupaten/kota.  

Hubungan antara rakyat dan kekuasaan negara sehari-hari lazimnya 

berkembang atas dasar dua teori, yaitu teori demokrasi langsung (direct 

democracy) dimana kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dalam arti 

rakyat sendirilah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya, serta 

teori demokrasi tidak langsung (representative democracy). Sistem demokrasi 

atau paham kedaulatan rakyat di zaman modern ini tidak dapat dilepaskan dari 

soal pemilihan umum dan partai politik. Penyaluran kehendak rakyat yang 

demikian diperlukan adanya suatu sistem yang disebut pemilihan umum 

(pemilu).
82

 Seiring dengan berjalannya waktu, berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang ada, Gubernur mulai dipilih melalui mekanisme pemilihan umum 

(Pemilu). Hal tersebut memberikan penguatan posisi terhadap kedudukan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

 

 

 

 

                                                           
81

 Suryo Sakti Hadiwijoyo. Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan. Yogyakarta: 

Graha Ilmu. 2011. Hlm 199. 
82

Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Gagasan kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan 

Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994. Hlm 70. 



43 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan dalam melakukan 

suatu penelitian yang dalam hal ini terfokus kepada penelitian hukum, dimana  

permasalahan hukum yang timbul kepermukaan diteliti berdasarkan data dan 

fakta-fakta. Penelitian hukum merupakan salah satu wujud dari penelitian yang 

dilakukan sebagai bentuk upaya pengembangan pemahaman dalam penyelesaian 

masalah-masalah di bidang hukum serta keterkaitannya dengan cabang ilmu 

pengetahuan lain, dengan tujuan sebagai cara menyelesaikan permasalahan dan 

menemukan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten.  

 

A. Jenis dan Tipe Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif yaitu penelitian dengan mencari kebenaran dalam ilmu hukum 

dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis dan menjadi objek kajian 

utamanya
83

. Penelitian dilakukan terhadap beberapa aspek yang diteliti dalam 

perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

 

                                                           
83

 Prof. Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung; Citra 

AdtyaBakti, 2004, hlm. 101-102. 



44 

 

B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan 

melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. 

Pendekatan tersebut dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan studi 

komparatif antara tiga sumber hukum yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut: 

 

1. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: 

a. Doktrin atau pendapat para ahli hukum ketatanegaraan, yaitu: 
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1. Teori Negara Kesatuan. 

2. Teori Pemerintahan Daerah yang mencakup mengenai pengertian dan 

arti pemerintahan secara luas maupun secara sempit. 

3. Teori Otonomi Daerah yang mencakup teori-teori maupun pengertian-

pengertian mengenai desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan. 

4. Teori mengenai Kewenangan dan Kedudukan Gubernur. 

 

b. Buku-buku yang membahas sistem pemerintahan daerah yang mencakup 

kedudukan dan kewenangan gubernur, otonomi daerah, serta teori-teori 

mengenai desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. 

 

c. Jurnal Ilmiah yang digunakan meliputi jurnal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

 

3. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain: 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
84

 Bahan hukum 

tersier yang digunakan adalah bahan hukum lain yang dapat memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan dan menganalisis peraturan 

perundang-undangan, studi dokumen baik dokumen hukum yang dipublikasikan 

melalui media cetak maupun media elektronik serta studi catatan hukum berupa 

buku-buku literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

 

E. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dari hasil studi kepustakaan terdapat beberapa tahap yang 

sudah dilakukan, yaitu: 

1. Mengidentifikasi data yang berhubungan dengan kewenangan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam sistem pemerintahan daerah 

berdasarkan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. 

2. Meneliti kembali data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data 

tersebut sudah cukup lengkap dan tidak terdapat kesalahan dalam memaknai 

peraturan perundang-undangan. 

3. Mengklasifikasikan data secara cermat dengan memilah-milah data sesuai 

dengan permasalahan. 

4. Sistematika data, penyusunan data menurut kerangka sistematika yang telah 

ditentukan agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami. 

 

F. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara induktif kualitatif dan komprehensif. 

Secara kualitatif dengan menguraikan data-data mengenai kewenangan gubernur, 

otonomi daerah, dan sistem pemerintahan daerah yang kemudian disusun dalam 

bentuk kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih sehingga efektif dalam 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman analitis. Kemudian data dianalisis 

secara komprehensif berdasarkan ruang lingkup penelitian pada penelitian 
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tersebut. Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas mengenai permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut dilanjutkan 

dengan menarik kesimpulan secara induktif dengan memulai dari prinsip-prinsip 

yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, dan 

selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang ada dapat diajukan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan UU 

No. 23 Tahun 2014 diperluas di bidang pembinaan dan pengawasan yaitu dalam 

hal keuangan, kepegawaian, dan kebijakan. Perluasan kewenangan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

hubungan koordinasi, harmonisasi dan keselarasan antara pemerintah pusat yang 

dalam hal ini diwakili oleh Gubernur dan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

 

A. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis menyarankan 

agar dapat dilakukan: 

1. Untuk mendorong adanya partisipasi dari kabupaten/kota maka diperlukan 

pemberian bimbingan pendidikan, sosialiasi maupun pelatihan yang 

diarahkan kepada pemerintah daerah sehingga mendapatkan pemahaman 

terhadap perluasan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 agar daerah kabupaten/kota tidak 

merasa kaget dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga 

gubernur dapat melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Wakil 
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Pemerintah dengan menciptakan hubungan yang koordinatif, harmonis, 

dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

2. Diharapkan agar instansi-instansi vertikal dapat meningkatkan koordinasi 

dan kinerjanya dengan baik sehingga dapat mendukung kinerja Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

3. Dilaksanakannya rapat koordinasi rutin antara Gubernur dan 

Walikota/Bupati, sehingga Gubernur dapat lebih mudah untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 
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