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ABSTRAK 

 

 

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MENDAGRI DAN GUBERNUR 

DALAM MELANTIK KEPALA DAERAH PEMENANG PILKADA 

 

 

 

Oleh : 

Agus Pidarta 

 
 

Tinjauan yuridis kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam melantik Kepala 

Daerah pemenang Pilkada pada hakikatnya merupakan bagian dari analisis yang 

peneliti lakukan berkenaan dengan perwujudan sistem pemerintahan pusat dan 

daerah melalui teori atribusi, dalam pelaksanaannya pernah terjadi penyimpangan 

kebijakan dari teori yang ada, sehingga melalui penelitian ini dapat menjawab 

permasalahan berkenaan dengan penyimpangan yang terjadi, berdasarkan teori 

dan aturan hukum yang berlaku. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kewenangan Mendagri 

dan Gubernur dalam melantik Kepala Daerah terpilih, serta hambatan-hambatan 

yang mempengaruhi Gubernur dalam proses melantik kepala daerah 

terpilih..Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Normatif 

Empiris.Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan disimpulkan bahwa berdasarkan 

Undang-Undang No 8 tahun 2015 dan PerPres No 16 tahun 2016 Tentang Tata 

Cara Pelantikan Kepala Daerah Kewenangan untuk melantik kepala daerah 

terpilih merupakan kewenangan Gubernur berdasarkan teori atribusi yaitu 

penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Gubernur secara etika 

pemerintahan wajib  melantik kepala daerah terpilih. Apabila Gubernur tidak mau 

melantik maka kewenangan melantik dapat diambil alih oleh Kemendagri selaku 

perwakilan pemerintah pusat. Pelaksanaan pelantikan kepala daerah oleh 

Gubernur, bisa terjadi hambatan yang menyebabkan Gubernur tidak bisa melantik 

Kepala daerah. Faktor penghambat tersebut yaitu : Gubernur sakit,adanya bencana 

alam,Gubernur kunjungan/kepergian Luar Neger, serta adanya Pengaruh politik. 

Dari berbagai pemaparan di atas maka peneliti menyarankan: Untuk Gubernur 

agar dapat melaksanakan aturan hukum sebagaimana mestinya. Serta untuk 

pemerintah usat agar memberikan sanksi kepada Gubernur yang tidak melantik 

kepala daerah terpilih tanpa alasan yang dapat dibenarkan untuk menjamin 

kepastian hukum. 

Kata kunci: Kewenangan Melantik Kepala Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

 

 

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara 

sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas 

negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Kata “demokrasi” 

berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang 

berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau 

yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang 

ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai 

indikator perkembangan politik suatu negara.
1
 

Selain pengertian demokrasi secara bahasa, ada beberapa pengertian demokrasi 

menurut para ahli. Di diantaranya adalah menurut John L. Esposito Demokrasi 

pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya 

berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah

                                                 
1
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2008, 
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terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun 

yudikatif.
2
 

Dahlan Thaib dalam bukunya Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi 

menyebutkan “Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung dua 

arti: Pertama, demokrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan atau 

bagaimana caranya rakyat diikut sertakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, dan yang kedua, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi 

keadaan kultural, historis satu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi 

konstitusional, demokrasi  rakyat dan demokrasi Pancasila”.
3
 

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga 

kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan 

dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam 

peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis 

lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling 

mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. 

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah pertama lembaga eksekutif 

yaitu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan 

melaksanakan kewenangan, kedua, lembaga yudikatif adalah lembaga pengadilan 

yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan serta ketiga lembaga legislatif 

yaitu lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki 

kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Dibawah sistem ini, keputusan 

                                                 
2
 Muhammad Alim, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 

1945, 2001, UII Press, Yogyakarta  
3
 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum, dan Konstitusi, Liberty,1999 Yogyakarta 
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legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil rakyat yang wajib bekerja dan 

bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang 

memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan 

peraturan. 

Dinegara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai 

lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Meskipun demikian, 

disadari bahwa pemilihan umum bukanlah satu-satunya tolok ukur atas 

keberhasilan berdemokrasi. Sisi lain yang perlu diperhatikan dalam sebuah negara 

demokrasi juga adalah adanya partisipasi masyarakat dalam berpartai dan kegiatan 

politik lainnya.
4
 Pemilihan umum adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai 

sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya,pemilu 

bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan 

ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham 

demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, 

sementara pemilu merupakan pelaksanaan dari pada demokrasi. 

Tujuan pemilihan umum tidak lain untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip 

demokrasi, mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. 

Pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum diharapkan berlangsung secara 

sehat, jujur, adil dan demokratis. Seiring dengan perkembangannya, pelaksanaan 

Pemilu mengalami perubahan dari sisi teknis maupun sistem. Berbagai macam 

                                                 
4
 Miriam Budiarjo, op cit,hlm. 381. 
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bentuk perubahan dalam pelaksanaan Pemilu salah satunya dipengaruhi oleh 

karakteristik budaya masyarakat.
5
 

Pemilu Merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, yang memiliki fungsi seperti dibawah 

ini dan bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat seperti legislatif disebut pileg 

(pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) sebagaimana tercantum 

dalam pasal 22E ayat 2 yang berbunyi: “pemilihan umum diselenggarakan untuk 

memilih anggota dewan Perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, Presiden 

dan wakil Presiden, dan dewan Perwakilan rakyat daerah.”  

Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah tercantum dalam pasal 18 ayat 4 UUD 

1945 yang berbunyi“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah peovinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis”. Dewasa ini kemajuan demokrasi di Indonesia semakin maju, dengan 

banyaknya partai yang maju dan menjadi peserta dalam perhelatan demokrasi 

Indonesia. Bukan hanya pemilihan presiden saja yang dilakukan secara demokrasi 

melainkan juga pemilihan kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati/Walikota. 

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya 

pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi 

dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk 

menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam 

berbagai bentuk kebijaksanaan (policy). Dengan perkataan lain, pemilu adalah 

sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan 

                                                 
5
Ahmad Nadir, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia,  Malang: Averoes 

Press, 2005,hlm. 47. 
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rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang 

Dasar. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang 

lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan 

keinginan rakyat. 

Dilihat dari cara penyaluran suara atau aspirasinya demokrasi dibedakan menjadi 

dua macam demokrasi, yaitu: Demokrasi Langsung, Demokrasi langsung adalah 

sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya 

dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau 

undang-undang. Bisa dikatakan demokrasi langsung adalah demokrasi yang bersih 

karena rakyat diberikan hak mutlak untuk memberikan aspirasinya. Selanjutnya 

Demokrasi Tidak Langsung Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi 

yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. 

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pilkada 

secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang 

menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. Momentum ini 

seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia 

yang lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan 

kedaulatan ke tangan rakyat. 

Hasil Pilkada adalah tampilnya seorang pejabat publik yang dimiliki oleh 

rakyat tanpa membedakan dari mana asal dan usul keberadaannya karena dia 

telah ditempatkan sebagai pengayom bagi rakyat. Siapapun yang memenangkan 

pertarungan dalam Pilkada ditetapkan sebagai Kepala Daerah (local executive) 

yang memiliki legal authority of power (teritorial kekuasaan yang jelas), local own 
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income and distribute them for people welfare (memiliki pendapatan daerah untuk 

didistribusikan bagi kesejahteraan penduduk), dan local refresentative as balance 

power for controlling local executive (lembaga perwakilan rakyat sebagai pengontrol 

eksekutif daerah). Hadirnya pemerintah yang dipilih dan ditentukan oleh daerah paling 

tidak menjadi sinyal bagi membaiknya sistem layanan publik bagi rakyat didaerah 

sebagai esensi dari kehadiran pemerintahan daerah yang legitimate.  

Pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah setelah adanya para pemenang 

pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dilaksanakan 

pelantikan baik pelantikan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, guna segera 

berjalannya roda pemerintahan dilakukan pelantikan bagi para pemenang pemilu. 

Pelantikan tersebut telah diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. 

Gubernur sebagai kepala daerah yang mempunyai dua tugas dalam 

pemerintahannya yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah serta 

gubernur sebagai pemimpin dan wakil pemerintah daerah di pusat. Oleh Karena 

itu, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berwenang untuk melantik 

Bupati/Walikota atas nama Presiden. Hal tersebut disebutkan dalam pasal 164 

ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa:“ Bupati dan 

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu 

kota Provinsi yang bersangkutan. 

Pada Prakteknya Mendagri harus melaksanakan wewenang Gubernur untuk 

melantik Bupati/Walikota tepilih karena alasan bahwa Gubernur yang 

bersangkutan tidak mau untuk melaksanakan tugas Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat didaerah tersebut untuk melantik Bupati/Walikota. Hal ini 
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terjadi pada kasus pelantikan Bupati Konawe selatan oleh Menteri dalam negeri di 

kantor menteri dalam negeri karena Gubernur Kalimantan selatan tidak mau 

melakukan pelantikan Bupati tersebut dengan alasan calon Wakil Bupati terpilih 

tersebut belum mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Segeri Sipil.
6
 

Dengan kejadian tersebut terlihat adanya indikasi kepentingan politik yang 

melatar belakangi seorang Gubernur untuk tidak bersedia melantik Bupati/ 

Walikota. Dengan adanya hal tersebut bahwa gubernur tidak melaksanakan tugas 

ataupun kewenangannya sebagai pemimpin kepala daerah maupun wakil 

pemeintah pusat didaerah dapat menimbulkan kekosongan kekuasaan kepala 

daerah yang itu akan mencoreng system demokrasi di Indonesia dimana Gubernur 

tidak melaksanakan tugas yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan 

karena adanya kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam skripsi 

yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mendagri dan Gubernur 

Dalam Melantik Kepala Daerah Pemenang Pilkada”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang di kemukakan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah Kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam melantik  

Kepala Daerah? 

                                                 
6
 Kendari.pos.fajar.co.id/2016/02/23/19.diaksespada tgl.9 Desember 2016 
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1.2.2 Apakah faktor penghambat Gubernur dalam melaksanakan kewenangan 

melantik kepala daerah terpilih? 

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian Hukum Administrasi 

Negara (HAN) khususnya dalam hukum Pemerintahan daerah dengan objek 

kajian mengenai kewenangan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 

dalam melantik Bupati/Walikota pemenang pilkada serta faktor penghambat 

Gubernur dalam melaksanakan kewenangan melantik kepala daerah terpilih.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

1.4.1 Untuk mengetahui Bagaimanakah Kewenangan Mendagri dan Gubernur 

dalam melantik  Kepala Daerah. 

1.4.2 Untuk mengetahui faktor penghambat Gubernur dalam melaksanakan 

kewenangan melantik kepala daerah. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan 

pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum serta untuk 

memperluas wawasan bagi penulis maupun pembaca agar memahami apa yang 

menjadi Syarat bagi calon Bupati/Wali Kota untuk dpat dilantik sebagai kepala 
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daerah dan siapa yang berwenang dalam melantik bupati/Wali Kota sebagai 

kepala daerah. 

1.5.2. Kegunaan praktis 

Secara praktis, penelitian ini mempunyai manfaat bagi pemerintah, masyarakat, 

dan penulis yaitu: 

1. Pemerintah dapat mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai 

konsep kewenangan dalam pelantikan Bupati/Walikota pemenang pilkada 

sebagai kepala daerah. 

2.  Memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat yang berkaitan 

dengan permasalahan kewenangan  pelantikan Bupati/Walikota pemenang 

pilkada sebagai kepala daerah. 

3. Bagi penulis sebagai Pemenuhan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan 

 

 

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam 

lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara 

keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan 

yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau 

legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan 

kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang 

Pemerintahan atau urusan Pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan 

wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. 

Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk 

meminta dipatuhi. 

 

Kata kewenangan berasal dari kata wewenang. Wewenang artinya hak dan 

kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat putusan, 

memerintah dan melimpahkan kepada orang lain. Sedangkan  arti kewenangan  

itu sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan, Delegasi adalah 

pemindahan atau pengalihan suatu delegasi yang ada, Mandat adalah tidak ada 

sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan. 
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Mandat hanya menyangkut janji kerja intern antara penguasa dengan pegawai. 

Apabilah kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang 

berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum, oleh sebab itu pengertian 

atribusi dan delegasi adalah alat membantu untuk memeriksa apakah suatu badan 

berwenang atau tidak. 

 
M. Solly Lubis berpendapat bahwa “tugas” adalah kekuasaan dalam rangka 

pelaksanaan Pemerintahan Negara sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam konstitusi ataupun peraturan-peraturan pelaksanaanya. 

Sedangkan arti wewenang adalah pelaksanaan teknis urusan yang dimaksud 

(tugas). Dengan kata lain, tugas lebih prinsipil daripada wewenang yang 

sifatnya lebih teknis. 

 

Dalam literatur ilmu politik, ilmu Pemerintahan, dan ilmu hukum sering 

ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan 

dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan 

sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk 

hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain 

yang diperintah” (the rule and the ruled). 

 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak 

berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum 

oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”, sedangkan kekuasaan 

yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang 

rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini 
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dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh 

masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara. 

 
Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam 

keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, 

bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh 

karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo 

adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk 

mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa 

sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau 

Negara. 

 

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga 

Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) 

di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak  

dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek dan kewajiban.
 
Dengan  

demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek 

hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, 

kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar 

konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan 

kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. 

 
Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang 

digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah 

“bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika  

dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah 
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“bevoegheid”.
 

Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah 

“bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum 

privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya 

digunakan dalam konsep hukum publik. 

 

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan 

wewenang.
 

Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) 

dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang   

disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan 

oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” 

(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat 

wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup 

tindakan hukum publik, lingkup wewenang Pemerintahan, tidak hanya meliputi 

wewenang membuat keputusan Pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang 

dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi 

wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.  

 

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) Pemerintahan dalam melakukan 

perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputisan 

selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, 

delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang 

asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan 

suatu pelimpahan wewenang kepada organ Pemerintahan yang lain. Pada 

mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan  

tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam 
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pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk 

bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). 

 

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang 

diberikan kepada suatu organ (institusi) Pemerintahan atau lembaga Negara oleh 

suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak 

diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan 

kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan 

memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan 

yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi)  

Pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah 

memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, 

sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi 

pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain 

(mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas 

namanya. 

 

2.1.1 Pengertian Kewenangan 

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, 

yaitu kewenangan yang diberikan oleh undan-undang.
7
 Kewenangan bersumber 

dari kata wenang yang artinya mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan 

sesuatu.
8
sedangkan Pengertian kewenangan itu sendiri menurut kamus besar 

bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk 

                                                             
7
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta:RajaGrafindoPersada:2010) Hal 98 

8
RusadiKantaprawira,HukumdanKekuasaan,Makalah,(Yogyakarta:UniversitasIslam 

Indonesia,1998.hlm 39 
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melakukan sesuatu.
9
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, 

kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau 

dari kekuasaan eksekutif administratif kewenangan yang biasanya terdiri dari 

beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau 

kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.
10

 

Beberapa pengertian kewenangan menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Prajudi Admosudirjo, Kewenangan berasal dari kata dasar 

wewenang, yang artinya sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang 

dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. 

Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-

undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang 

biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap 

segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan 

(atau bidang urusan) tertentu.
11

 

2. Menurut Miriam Budiardjo, kewenangan memiliki makna yang sama 

dengan kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif 

adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu 

Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-

unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), Keadilan, 

Kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.
12

 

3. Menurut R. Abdoel Djamali, Kewenangan merupakan tindakan hukum 

pemerintah yang masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu 

                                                             
9
TimBahasaPustaka,1996. hlm1128 

10
PrajudiAtmosudirdjo.HukumAdministrasiNegara.Jakarta:GhaliaIndonesia.Hlm78. 

11Prajudi Admosudirjo, Teori kewenangan, PT,rineka cipta jakarta,2001,hlm.6. 
12

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, gramedia Pustaka Utama, jakarta, 1998,hlm.356 
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peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara 

warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu 

berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai aturan hukum yang 

mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha 

untuk memenuhi tugasnya.
13

 

4. Menurut A. Gunawan Setiardja, kewenangan atau wewenang adalah suatu 

istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun 

sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah 

apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari 

kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari 

kekuasaan eksekutif atau administrasi. Karenanya, merupakan kekuasaan 

dari segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan 

atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya 

mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang 

(authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk 

meminta dipatuhi.
14

 

Mengenai wewenang itu H.D. Stout memberikan pengertian bahwa “Bevoegdheid 

is een begrip uit het besturlijke organisatierech, wat kanworde omschreven als het 

geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitofening van 

bestuursrechtlijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het 

bestuursrechtelijke rechtsverkeer”(wewenang adalah pengertian yang berasal dari 

hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan 

                                                             
13

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia.Bandung.Pt.Raja Grafindo Persada 

Jakarta,2001,hlm.67. 
14 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam pembangunan Masyarakat 

Indonesia, Kanisiuss, Yogyakarta.1990, hlm.25. 
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aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 

pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).
15

 

Keseluruhan hak dan kewajiban tersebut secara eksplisit diberikan oleh pembuat 

undang-undang kepada subjek hukum publik. Kewenangan pemerintah dalam 

kaitan ini di anggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan 

dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga 

Negara. 

 

Kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian Hukum Tata 

Negara dan Hukum Administrasi Negara.
16

  Kedudukan kewenangan ini sangat 

penting  sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi 

Negara dimana suatu kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan 

kewajiban.Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 

dengan dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 

berbuat atau tidak berbuat. Dalam Hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan 

kewajiban (rechten enplichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak 

mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen)dan 

mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti 

kekuasaan untuk menyelengarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal 

berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan 

pemerintahan Negara secara keseluruhan.
17

Dalam Negara hukum, yang 

menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, 

                                                             
15

StoutHD. deBetekenissenvandewet. Dalam Irfan Fachruddin. Pengawasan Peradilan 

Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. (Bandung:Alumni.2004). hlm .4 
16Ridwan HR,opcit.hal 99 
17

 Bagir Manan, wewenang provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka otonomi daerah, Makalah 

pada seminar nasional, Fakultas Hukum Unpad,bandung 13 mei 2000. Hal 1-2 
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wewenang pemerintahan (bestuursbevoegdheid) itu berasal dari peraturan 

perundang-undangan.
18

 

 

Berbicara tentang asas legalitas, asas legalitas adalah merupakan salah satu prinsip 

utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan 

dan kenegaraan di setiap Negara hukum seperti Indonesia. Asas legalitas ini 

merupakan perinsip Negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan 

“het beginsel van wetmatighheid van bestuur” yakni prinsip keabsahan 

pemerintahan.Asas legalitas sangat berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan 

gagasan Negarahukum . gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-

undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan 

sebanyak mungkin memerhatikan kepentingan rakyat.Sebagai gagasan Negara 

hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan 

harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak 

dasar rakyat dan jaminan legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan 

dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. 

 

Penerapan asas legalitas, menurut indroharto akan menunjukkan berlakunya 

kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena 

setiap orang yang berada dalam situasi seperti  yang di tentukan dalam ketentuan 

undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang 

ditentukan dalam undang-undang tersebut.Sedangkan kepastian hukum akan 

terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan 

dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebuh dahulu, 

                                                             
18

 Ridwan HR, opcit hal,100 
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dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada asasnya 

dapat dilihatatau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan 

yang bersangkutan. 

 

Asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga 

Negara terhadap pemerintah . pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan 

hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada undang-undang yang 

merupakan perwujudan aspirasi warga Negara, yang dalam negara hukum 

demokratis, tindakan pemerintahan harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang 

secara formal tertuang dalam undang-undang. 

 

Begitu juga dengan kewenangan, Indonesia sebagai Negara hukum yang 

menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, 

suatu kewenangan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

 

2.1.2 Teori Kewenangan 

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering 

ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan 

dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan 

sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk 

hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 

diperintah 
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Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan 

yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. 

Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, 

kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan
. 

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam 

keadaaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, 

bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena 

itu Negara harus diberi kekuasaan.  

 

Kekuasaan menurut Miriam Budihardjo adalah kemampuan seseorang atau   

sekelompok orang/manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau 

kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan 

keinginan dan tujuan dari orang atau Negara. 

 

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga 

Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) 

dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan 

kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajibab. Dengan demikian 

kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, 

sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu 

dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi 

(inkostitusional), misalnya melaui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan 

jelas bersumber dari konstitusi. 
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Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang 

digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah 

bevoegheid dalam istilah hukum Belanda.  

 

2.1.3 Macam-Macam Kewenangan 

 

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, 

sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang 

siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia 

berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. 

Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan 

perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu 

dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, 

maupun mandat.19 

Ditinjau dari asasnya kewenangan terdiri dari : 

1. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu 

jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan 

kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan 

atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang indefenden. 

Kewenangan adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada 

sebelumnya. 

2. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang 

ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada 

pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. 

                                                             
19  Ridwan HR, ibid, hal,54 
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Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi 

dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga 

delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji 

kewenangan tersebut atas namanya. 

3. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan 

kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja 

intern antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu 

pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan 

kewenangan kepada orang lain (mandataris) untuk membuat keputusan 

atau mengambil suatu tindakan atas namanya.
20

 

Kewenangan tidak hanya diartiak sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam 

menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan 

hukum publik tidak tertuliskan atau asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). 

Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi: 

1. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan 

kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat); 

2. Pelaksanaan Kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang 

berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan; 

3. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau 

kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.
21

 

Macam-macam kewenangan berdasrkan sumbernya dibedakan menjadi: 

                                                             
20Prajudi admosudirjo, op.cit., hlm, 11. 
21

Prajudi Admosudirjo,ibid,hlm,87. 
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1. Wewenang personal, bersumber dariintelegensi, pengalaman, nilai atau 

normal, dan kesanggupan untuk memimpin. 

2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang 

yang berada diatasnya.
22

 

2.1.4 Sumber Kewenangan 

 

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), 

sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan 

demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber 

kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat 

diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) Pemerintahan dengan cara atribusi, 

delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) Pemerintah adalah suatu 

kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif  guna  mengatur dan 

mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu 

keputusan yuridis yang benar. 

 

Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara. 

Perspektif kedaulatan rakyat (the sovereignty of the people), semua kekuasaan 

dalam konteks kenegaraan berasal dan narasumber dari rakyat, meskipun fungsi-

fungsi kekuasaan negara dibedakan dalam 3 cabang yaitu eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif. 

 

 

                                                             
22

Ibid, hlm.88 
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Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum Negara yang akan 

mengikat dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas persetujuan rakyat itu 

sendiri. Negara atau pemerintah tidak berhak mengatur  warga  negaranya  

kecuali  atas  dasar  kewenangan  yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat 

sendiri melalui perantaraan wakil- wakil mereka yang duduk di lembaga 

perlemen. 

 

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa 

digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan 

antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”. 

Kekuasaan yang diberikan oleh undang- undang atau legislatif kekuasaan 

eksekutif atau administratif. Berbeda dengan “wewenang” hanya mengenai 

suatu “onderdeel” tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan pembentukan 

undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan 

suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara 

tersebut dapat dilaksanakan. 

 

Berdasarkan asas legalitas sebagai Negara hukum, bahwa wewenang 

pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu sumber 

kewenangan bagi  pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. 

Indrohartomengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi: 

1. atribusi; 

2. delegasi; dan 
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3. mandat.
23

 

 

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri 

kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama 

sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, 

dibedakan antara: 

1. yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah 

MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama 

pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat 

daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan 

daerah; 

2. yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang 

berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan 

pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan 

kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu. 

 

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan 

kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa 

yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. 

Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi 

tanggung jawab penerima wewenang.  

 

Mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan 

wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung 

                                                             
23

Ridwan HR. opcit,hlm. 104 
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jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak 

beralih kepada penerima mandat. 

 

F.A,M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, 

mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, 

yaitu: 

1. atribusi; dan 

2. delegasi.
24

 

 

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung 

bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan 

sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga 

tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ 

pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung 

dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, 

atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, 

tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan 

sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan 

(pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, 

ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi 

(delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: 

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan 

sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

                                                             
24Ridwan HR. Ibid., him. 105 



27 
 

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 delegasi berwenang 

untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; 

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi 

(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
25

 

 

Mandat tidak disebutkan sebagai penyerahan wewenang atau pelimpahan 

wewenang, dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apa pun, yang 

ada hanya hubungan internal. 

 

Wewenang yang diproleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan. Organ pemerintahan memproleh kewenangan secara 

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

atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas  wewenang yang 

sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang 

yang di atribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Hal ini tidak 

terdapat pada delegasi,  yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang 

satu kepada pejabat lainnya. Mengenai tanggung jawab yuridis tidak lagi berada 

pada pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi tersebut. 

                                                             
25 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)” Pro Justitia 

Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hIm. 94 
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Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama 

pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris 

(penerima mandat)tetap berada pada mandans (pemberi mandat). Hal ini karena 

pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat. 

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu 

bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n 

pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak 

berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan 

pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, 

semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan 

oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep 

hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: 

1. pengaruh; 

2. dasar hukum; dan 

3. konformitas hukum.
26

 

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk 

mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa 

wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen 

konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar 

umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang 

tertentu). 

                                                             

26Philipus M. Hadjon. Ibid, hlm. 90 
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2.2 Pemerintah dan Tindakan Pemerintah 

 

2.2.1 Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan 

 

Secara teoritik dan praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dan 

pemerintahan. Pemerintahan adalah bestuurvoering atau pelaksanaan tugas 

pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan 

pemerintahan. Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara 

luas (in the broad sense) dan dalam arti sempit (in the narrow sense). 

 

Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada 

pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial 

atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama 

negara. Dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. 

Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat kelengkapan negara yang 

diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan 

dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua 

kekuasaan didalam negara baik kekuasaan seksekutif maupun kekuasaan 

legislatif dan yudikatif. 

 

2.2.2 Tindakan Hukum Pemerintah 

 

Pemerintah dalam melakukan aktivitasnya, melakukan dua macam tindakan, 

yaitu tindakan biasa (feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum 

(rechtshandelingen). Dengan kata lain bahwa, bentuk perbuatan pemerintahan 

atau bentuk tindakan administrasi negara yang secara garis besar dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
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a. Perbuatan hukum/tindakan hukum (rechtshandelingen). 

b. Bukan perbuatan hukum/tindakan biasa (feitelijkehandelingen). 

 

Dalam hukum administrasi yang penting adalah tindakan pemerintah yang 

tergolong tindakan hukum (rechtshandelingen).Adapun tindakan pemerintah 

yang tergolong tindakan hukum, yakni : 

a. Tindakan menurut hukum privat. 

b. Tindakan menurut hukum publik. 

 

Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam 

kategori tindakan hukum (rechtshandelingen). Tindakan hukum pemerintah 

adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan 

memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut : 

a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai 

penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah (bestuurs-organen) 

dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.  

b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk 

menimbulkan akibat hukum dan dibidang Hukum Administrasi. 

c. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan negara dan rakyat. 

 

Pada negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas 

hukum, karena dalam negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas 

legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang 
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diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala 

macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat 

mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga 

masyarakatnya. 

 

Pengertian Tindakan Hukum pemerintah dalam bukunya Ridwan HR, bahwa 

tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ 

pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan 

akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintah atau administrasi negara. 

 

Berdasarkan paparan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada dasarnya 

perbuatan pemerintah (administrasi) dapat dikategorikan menjadi tiga macam, 

yaitu :  

a. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan (regelling). 

b. Mengeluarkan keputusan (beschikking). 

c. Melakukan perbuatan material (materielle daad). 

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara tidaklah sama maknanya dengan tindakan 

pejabat atau tindakan badan tata usaha negara. Tidak setiap tindakan pejabat 

adalah tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Pengertian tindakan hukum Tata 

Usaha Negara termasuk dalam kelompok tindakan hukum publik yang sifatnya 

sepihak dan diarahkan kepada sasaran yang individual. Dari sifatnya sebagai 

hukum publik, perlulah dipahami secara benar perbedaan antara tindakan hukum 

publik dan tindakan hukum privat. 
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2.2.3 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 

  
Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesungguhnya adalah rambu-rambu 

bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu 

tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum 

yang sesungguhnya. Tujuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah 

sebagai saran perlindungan hukum terhadap penggunaan dan pelaksanaan 

wewenang bebas (diskresioner) pemerintah dalam melaksanakan wewenangnya, 

misalnya penggunaan wewenang dalam membuat ketetapan (beschikking).  

 

Jika dilihat dari sejarah atau keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik (AAUPB) ini di Indonesia belum diakui secara yuridis formal seningga 

belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika pembahasan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) Nomor 5 tahun 1986 di Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), fraksi ABRI mengusulkan agar asas-asas tersebut dimasukan sebagai 

salah satu alasan gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha negara, 

akan tetapi usulan ini tidak diterima oleh pemerintah dengan alasan yang 

dikemukakan oleh Ismail Saleh, selaku Menteri Kehakiman waktu itu yang 

mewakili pemerintah. 

 

Telah disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 

merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah, oleh karena itu, terdapat 

rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Meskipun demikian, dalam 

buku ini tidak dibicarakan mengenai rumusan yang beragam itu, namun hanya 

memuat AAUPB yang telah dirumuskan oleh para penulis Indonesia, khususnya 

Koentjoro Purbopranoto dan SF.Marbun. Macam-macam AAUPB tersebut, 
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adalah sebagai berikut : 

a. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini memiliki 2 aspek, yaitu aspek yang bersifat material dan bersifat 

formal. Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh 

seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu 

salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan 

oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya 

dalam proses peradilan. 

b. Asas Keseimbangan atau Asas Proposionalitas 

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan 

kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya 

kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau 

kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya 

dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta 

sejalan dengan kepastian hukum. 

c. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan 

Asas ini menghendaki agar badan pemerintah mengambil tindakan yang sama 

(dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Menurut 

Philipus M. Hadjon asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan 

kebijakan. Bila pemerintah dihadapkan pada tugas baru yang dalam rangka itu 

harus mengambil banyak sekali keputusan tata usaha negara, maka 

pemerintah memerlukan aturan-aturan atau pedoman- pedoman. 

d. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan 

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat 
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dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Asas 

ini mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, 

meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan 

yang relevan dalam pertimbangannya. 

e. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan 

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus 

mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam 

menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu 

tercantum dalam keputusan. 

f. Asas Tidak Mempercampuradukkan Kewenangan 

Asas ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan 

wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan  

yang  berlaku  atau  menggunakan wewenang yang melampaui batas. 

g. Asas Permainan yang Layak (Fair Play) 

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas- 

luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk 

membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum 

dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekannkan pentingnya 

kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha 

negara. 

h. Asas Keadilan dan kewajaran 

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi 

negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan 
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menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan 

hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap 

aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang 

berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, moral, adat 

istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. 

i. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar 

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah 

harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, 

aparat pemerintah harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan 

sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali 

meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah. 

j. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal 

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya dengan 

suatu surat keputusan (beschikking). Seorang pegawai yang dipecat karena 

diduga telah melakukan kejahatan, tetapi setelah dilakukan proses 

pemeriksaan di pengadilan, ternyata pegawai yang bersangkutan tidak 

bersalah. 

k. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi 

Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak  atas kehidupan 

pribadi setiap pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan pribadi setiap 

warga negara, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang 

menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Dengan 

kata lain, asas ini merupakan pengembangan dari salah satu prinsip negara 

hukum, yakni perlindungan hak asasi. 
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l. Asas Kebijaksanaan 

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan 

kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan 

formal. 

m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum 

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya 

selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup 

semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensi 

dianutnya konsepsi negara hukum modern (welfare state), yang 

menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk 

mewujudkan bestuurszorg (kesejahteraan umum) warga negaranya. 

 

Kebebasan diberikan administrasi negara dalam melaksanakan tugas 

kesejahteraan umum. Bentuknya adalah kebebasan untuk mengambil tindakan 

yang tepat, cepat serta berfaedah dalam keadaan mendesak terhadap sesuatu 

yang belum diatur oleh hukum, namun tindakan tersebut harus dalam bingkai 

hukum. Kebebasan yang demikian dalam ilmu hukum di Perancis disebut 

Pourvoir Discretionare. Di belanda disebut Freies Ermessen, Logemman 

menyebut Vrije Insitiatief. Donner menyebut Vrije Heid van Het Bestuur. 

Dikalangan ahli hukum di Indonesia lebih pupuler dengan istilah Freies 

Ermessen. Sedangkan di kalangan birokrat di Indonesia lebih dikenal sebagai 

kebijaksanaan. 
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Istilah Detournement de Pouvoir diartikan sebagai penggunaan wewenang 

pemerintah dalam menyelenggarakan kepentigan umum yang lain dari 

kepentingan umum yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya. Doktrin 

tersebut semula diakui dalam hukum administrasi, termasuk di Indonesia. Namun, 

dalam perkembangannya, ternyata hukum positif di Indonesia telah menetapkan 

bahwa Detournement de Pouvoir adalah perbuatan pemerintah (bestuur) yang 

melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad). 

 

Fungsi Freies Ermessen adalah agar administrasi negara sebagai aparat 

penyelenggara negara dapat menilai dan menentukan apa yang inkonkreto, yang 

pada nyatanya harus terjadi, sesuai dengan demikian masyarakat. Karena itu, 

kebebasan yang dimaksud adalah bebas menentukan apa yang harus dilakukan, 

dengan ukuran apa wewenang itu digunakan, kapan tindakan itu dilakukan dan 

bagaimana caranya wewenang itu digunakan. 

 

2.2.4 Sumber-sumber Kewenangan Tindakan Pemerintahan 

 

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumbar pada tiga hal, atribusi, 

delegasi, dan mandat. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat 

undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada 

maupun yang baru sama sekali. Menurut Indroharto, legislator yang kompeten 

untuk memberikan atribusi wewenang itu dibedakan antara :. Yang berkedudukan 

sebagai original legislator; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai 

pembantuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai 

yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan 

Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah; Yang bertindak sebagai 
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delegated legislator: seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan 

undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan 

wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu. 

 

Sedangkan yang dimaksud delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai 

oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung 

suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya 

menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi 

delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Adapun pada 

mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan 

wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung 

jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak 

beralih kepada penerima mandat. 

 

2.2.4 Tindakan Pemerintahan dalam Negara Hukum 

Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, 

tindakan biasa (feitelijkeh andelingen) dan tindakan hukum (rechtshandeli-ngen). 

Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam 

katagori kedua, rechtshandelingen. Tindakan hukum pemerintahan adalah 

tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam 

rangka melaksanakan urusan pemerintahan.  Tindakan pemerintahan memiliki 

beberapa unsur yaitu sebagai berikut : 

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya 

sebagai Penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan 

(bestuurs-organen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri 
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2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan; 

3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat 

hukum di bidang hukum administrasi; 

4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan negara dan rakyat. 

 

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas 

hukum, karena dalam negara negara terdapat prinsip wetmatigheid van 

bestuur atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar 

wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang 

yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga 

masyarakatnya. Asas legalitas menurut Sjachran Basah, berarti upaya 

mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan 

paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, 

yang sifat hakikatnya konstitutif. 

 

Meskipun demikian, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersedia peraturan 

peraundang-undangan yang mengaturnya. Dapat terjadi, dalam kondisi tertentu 

terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan 

konkret dalam masyarakat, peraturan perundang-undangannya belum tersedia. 

Dalam kondisi seperti ini, kepada pemerintah diberikan kebebasan bertindak 

(discresionare power) yaitu melalui freies Ermessen, yang diartikan sebagai salah 

satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan 
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administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya 

pada undang-undang. 

 

2.2.6 Aktualisasi Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan 

Pemerintahan Yang Baik. 

 

Meskipun diketahui bahwa penyelenggaraan negara dilakukan oleh beberapa 

lembaga negara, akan tetapi aspek penting penyelenggaraan negara terletak pada 

aspek pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memiliki 

dua kedudukan, sebagai salah satu organ negara yang bertindak untuk dan atas 

nama negara, dan sebagai penyelenggara pemerintahan atau sebagai administrasi 

negara. Sebagai administrasi negara, pemerintah diberi wewenang baik 

berdasarkan atribusi, delegasi, ataupun mandat untuk melakukan pembangunan 

dalam rangka merealisir tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan oleh MPR. 

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah berwenang untuk melakukan 

pengaturan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Agar tindakan 

pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan melakukan pengaturan serta 

pelayanan ini berjalan dengan baik, maka harus didasarkan pada aturan hukum. Di 

antara hukum yang ada ialah Hukum Administrasi Negara, yang memiliki fungsi 

normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Seperti telah disebutkan di atas, 

fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah berkaitan 

dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh 

pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan norma pemerintahan 

dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan 

hukum bagi rakyat. 

Ketika pemerintah akan menjalankan pemerintahan, maka kepada pemerintah 
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diberikan kekuasaan, yang dengan kekuasaan ini pemerintah melaksanakan 

pembangunan, pengaturan dan pelayanan. Agar kekuasaan ini digunakan sesuai 

dengan tujuan diberikannya, maka diperlukan norma-norma pengatur dan 

pengarah. Dalam Penyelenggaraan pembangunan, pengaturan, dan pelayanan, 

pemerintah menggunakan berbagai instrumen yuridis. Pembuatan dan 

pelaksanaan instrumen yuridis ini harus didasarkan pada legalitas dengan 

mengikuti dan mematuhi persyaratan formal dan metarial. Dengan didasarkan 

pada asas legalitas dan mengikuti persyaratan, maka perlindungan bagi 

administrasi negara dan warga masyarakat akan terjamin. Dengan demikian, 

pelaksanaan fungsi-fungsi HAN adalah dengan membuat penormaan kekuasaan, 

mendasarkan pada asas legalitas dan persyaratan, sehingga memberikan jaminan 

perlindungan baik bagi administrasi negara maupun warga masyarakat 

 

2.3 Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah dan Kepala Daerah 

2.3.1. Pengertian Pemerintahan Daerah 

 

Sejarah pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, 

dimulai sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Undang-

undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 

1 angka 8 Undang-undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa 

dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di 
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wilayah tertentu. Indonesia sebagai negara yang luas, maka diperlukan sub 

national goverment sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal (daerah) melalui 

berbagai bentuk pendekatan. 

 

Pendekatan sentralisasi akan cenderung membentuk unit-unit pemerintahan yang 

sifatnya perwakilan (instansi vertikal) dalam menyediakan pelayanan publik di 

daerah. Pendekatan desentralisasi memprioritaskan pemerintah daerah dalam 

menyediakan pelayanan publik. Tujuan utama desentralisasi adalah mengatasi 

perencanaan yang sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan 

pusat dalam pembuatan kebijaksanaan di daerah untuk meningkatkan kapasitas 

teknis dan managerial. 

 

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah memberikan pengertian mengenai pemerintahan daerah 

yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pengertian pemerintahan pusat yang 

selanjutnya  disebut  Pemerintah  adalah  Presiden  Republik  Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan Negara RI. Di samping itu, penyelenggara 

pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para 

kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah 

yang sehari-harinya dikendalikan oleh Sekretariat Daerah. 
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2.3.2 Pengertian Kepala Daerah 

 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah 

provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah 

provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah 

yang diatur dengan undang-undang. Kepala daerah atau Pemerintah Daerah di 

Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan 

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

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. Sebagaimana tertera dalam pasal 1  ayat 3 Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: “Pemerintah Daerah 

adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom.” 

 

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 tahun 2014 

menyebutkan bahwa dalam ayat (1) “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala 

Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah”, dan ayat(2) Kepala daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, 

untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.   

 

Kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil kepala daerah. 

Wakil kepala daerah masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, 

untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut 

wakil wali kota. 
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2.3.3 Tugas dan Wewenang Kepala Daerah 
 

Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari 

kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif 

administratif. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa 

digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat 

perbedaan diantara keduanya. 

 

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang 

berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari 

kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari 

segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan 

atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya 

mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Sumber kewenangan yang 

menjadi pegangan untuk melakukan tindakan administrasi negara. 

 

Berdasar pada semua pendektan teori tentang kedudukan dan wewenang wakil 

kepala daerah dan pendekatan peruandang-undangan yang dilakukan, syarat 

sumber kewenangan telah sesuai dengan hukum positif yang mengatur tentang 

kedudukan yuridis wakil kepala daerah. Namun Permasalahan yang timbul 

adalah terkait dengan jenis wewenang yang dipikul oleh wakil kepala daerah 

sebagai orang yang membantu tugas kepala daerah, karena jika menurut teori, 

wakil adalah bawahan maka wewenang yang dimiliki wakil kepala daerah adalah 

mandat. Dalam jenis wewenang yang berupa mandat tidak perlu adanya 

ketentuan perundang-undangan yang melandasinya  karena mandat merupakan  
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sebuah hal rutin dalam hubungan intern-hirarkhi organisasi pemerintah. Selain 

itu tanggung jawab akibat perbuatan hukum yang dilakukan pelaksana mandat 

sepenuhnya berada pada pemberi mandat.  

 

2.3.4 Tinjauan Tentang Pejabat Daerah 
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pejabat adalah “pegawai pemerintah 

yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan)”.
47

 

Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undang Kepegawaian disebutkan 

mengenai pejabat, sebagai berikut : 

1. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasya 

berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi 

negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan 

Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang. 

4. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya 

jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan 

kepaniteraan pengadilan. 

5. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya 

dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang 

ditentukan 
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6. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada 

suatu satuan organisasi pemerintah. 

 

Pengertian Pejabat Negara adalah “pimpinan dan anggota lembaga 

tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang 

Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang”. Pejabat 

Negara Terdiri Dari : 

 
1. Presiden dan Wakil Presiden; 

2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan; 

4. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah 

Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; 

5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 

6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

7. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri; 

8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan 

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 

9. Gubernur dan Wakil Gubernur; 

10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan 

11. Pejabat Negara laninya yang ditcnttikan oleh Undang-undang.
48 

 

2.5 Kementerian Dalam Negeri (KeMenDagri) 

2.5.1 Tinjauan Umum Tentang Kementerian Dalam Negeri  

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia disingkat Kemendagri RI adalah 

kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam 
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negeri.Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri 

DalamNegeri (Mendagri) Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. 

 

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama 

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara 

eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau 

dibubarkan oleh presiden.Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan 

Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas 

kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 

atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 

bersamaan. 

 

2.5.2 Tugas dan Fungsi Kementrian Dalam Negeri 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan 

pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi 

kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan 

pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, 
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serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri; 

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Dalam Negeri; 

4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri; 

5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Dalam Negeri di daerah; 

6. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan 

evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam 

negeri; 

8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan 

dalam negeri; 

9. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan 

10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.27. 

 

 

 

                                                             
27Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri 
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2.6 Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi (Gubernur) 

2.6.1 Tinjauan Umum Tentang Gubernur 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsidan daerah 

provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.Daerah provinsi dan 

kabupaten/kotamerupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan 

Daerah. Pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan 

merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak 

mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan tertentu di bidang 

administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya.
28

 

 

Pemerintahan daerah sendiri di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas 

otonomi dantugas perbantuan oleh pemerintah daerah dengan DPRD, 29 lebih 

jelasnya pemerintah daerahterdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi 

negara dalam lingkup pemerintahdaerah lainnya. Kepala daerah merupakan 

pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintahdaerah. Setiap pemerintahan daerah 

dipimpin oleh seorang kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. 

Untuk daerah provinsi sebagaimana diatur oleh UU Nomor 32 tahun 2004 Jo UU 

Nomor 23 Tahun 2014  dipimpin oleh seorang Gubernur dibantu olehseorang 

wakil gubernur.
30

 Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan 

kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk 

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, 

dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta 

                                                             
28Bagir Manan,Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII,  Yogyakarta, 

2001, Hlm. 57 
29Lihat Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 Pasal 1,  lihat juga Undang-UndangNomor 23 tahun 2014 Pasal 1. 
30

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 24 
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menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 

masyarakat. 

 

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah 

pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk 

menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan 

kota.Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. 

 

Khusus mengenai jabatan gubernur terdapat perbedaan dengan jabatan kepala 

daerah lainnya, dimana gubernur sebagai jabatan tertinggi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah memiliki fungsi rangkap yaitu sebagai kepala daerah, dan 

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
31

 

 

Dalam kedudukannya sebagai kepala daerah maka gubernur didalam 

melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah lebih 

terletak pada kewenangan profinsi yang sifatnya terbatas.
32

Pertama, kewenangan 

dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan 

ko ta .Kedua,kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan 

daerah kabupaten dandaerah kota. Ketiga, kewenangan dalam bidang 

pemerintahan tertentu lainnya. sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil 

pemerintah pemerintah pusat didaerah gubernur memiliki fungsi untuk 

                                                             
31Lihat Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 Pasal 37,  lihat juga Undang-UndangNomor 23 tahun 2014 Pasal 19 

dan pasal 91. 
32 IGde Pantja Astawa,Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, alumni, Bandung, 

2013, Hlm. 216. 
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mengadakan pengawasan dan pengordinasian terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, pengawasan yang 

dilakukan oleh gubernur tersebut dapat berupa penga!asan secara represif maupun 

preventif.
33

Kewenangan gubernur sebagai wakil pusat juga sangat bergantung 

kepada adanya pelimpahan wewenang yang berasal dari ataupun yang diberikan 

oleh pusatsesuai dengan prinsip dekonsentrasi.
34

 

 

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara 

langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga 

dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih 

kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama 

Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat 

di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung 

jawab kepada presiden. Dan kewenangan gubernur diatur dalam UU No 23 Tahun 

2014 dan PP No 8 Tahun 2016. 

 

2.6.2 Gubernur Sebagai Jabatan Publik  

 

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Logemann bahwa negara merupakan suatu 

organisasi yang mana di dalamnya terdapat jabatan-jabatan, jabatan (ambt) itu 

sendiri merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang 

secara keseluruhan mencerminkan tata kerja suatu organisasi, lingkungan jabatan 

yang terdapat dalam suatu organisasi negara itu sendiri dapat dibedakan dalam 

beberapa bentuk.
35

 

                                                             
33

Lihat juga Undang-UndangNomor 23 tahun 2014 Pasal 93 ayat (1) 
34

 I Gde Pantja astawa,Op. Cit , Hlm. 216. 
35Bagir Manan,Teori dan Politik Konstitusi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2003. 
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1. jabatan alat kelengkapan negara dengan jabatan penyelenggara 

administrasi negara.  

2.  jabatan politik dengan jabatan bukan politik. 

3. jabatan yang bertanggung jawab secara langsung dan berada dibawah 

pengawasan publik dengan jabatan yang tidak bertanggung jawab secara 

langsung. 

4. Jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan yang 

secara tidak langsung melakukan pelayanan umum. 

Berdasarkan perbedaan dari tiap-tiap jabatan tersebut,maka Bagir Manan 

kemudian membedakan mekanisme pengisian suatu jabatan menjadi tiga yaitu:
36

 

1. Pengisian dengan pemilihan (election) 

2. Pengisian jabatan dengan pengangkatan (appointment)  

3. Pengisian campuran yang sekaligus mengandung pemilihan 

dan pengangkatan. 

Mengenai jabatan gubernur sendiri dapat dikatakan bahwa jabatan gubernur 

sebagaimana dinyatakan I Gede Pantja astawa merupakan jabatan publik 

dikarenakankedudukan dan fungsinya, sebab pada jabatan gubernur meskipun ia 

berkedudukan sebagai wakilpusat namun terdapat. fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan bentuk pelayanan 

kepada publik,
37

 terutama setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah kedudukan gubernur semakin bertambah kuat baik itu 

dalam fungsinya sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil pusat, dimana saat 

                                                             
36Bagir Manan, ibid. 
37I Gde Pantja astawa,Op. Cit , Hlm. 216 
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ini hubungan antara gubernur dengan bupati/walikota cenderung bersifat sub-

ordinasi berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana kedudukan gubernur 

dengan bupati/walikota cenderung sejajar. Kuatnya kedudukan gubernur dalam 

UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat dari tugas gubernur selain dapat 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten/kota juga dapat 

menjatuhkan sanksi kepada bupati/walikota terkait penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di kabupaten/kota.
38

 Hal itu menunjukan bahwa saat ini kedudukan 

gubernur sebagai wakil pusat semakin bertambah kuat, dan hal itu mempengaruhi 

fungsinya sebagai kepala daerah karena mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan 

daerah di kabupaten/kota, karena itulah dengan semakin luasnya fungsi gubernur 

dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah maka semakin besar pula 

tanggung jawabnya terhadap publik, dan diperlukanlah partisipasi publik yang 

besar pula dalam pengisian jabatannya. 

 

2.6.3 Tugas dan Kewajiban Gubernur 

 

Tugas dan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah 

secara umum adalah mewakili Kepala Negara danPemerintah Pusat untuk 

menyelenggarakan pemerintahan umum dan sektoral di wilayahnya. Wakil 

Pemerintah Pusat karena kedudukan, tugas dan kewenangannya mempunyai 

tanggungjawab menjamin tetap tegaknya negara dan kelangsungan 

penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan hal tersebut Wakil 

Pemerintah Pusat mempunyai kekuasaan kenegaraan dan pemerintahan dalam 

wilayahnya atas nama Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. 

                                                             
38 Lihat UU Nomor 23Tahun 2014 Pasal  91 ayat (2) dan (3) 
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Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur selaku Wakil 

Pemerintah adalah Pejabat Negara yang menyelenggarakan pemerintahan umum 

dan sektoral di Daerah/wilayahnya. Misi utama yang diemban adalah 

mengamankan kepentingan Negara dan Pemerintah Pusat di Daerah/Wilayahnya. 

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Gubernur selaku Wakil 

Pemerintah mengatur sumber daya pemerintahan yang berada dalam tanggung 

jawabnya, mengkordinir Kepala instansi vertikal yang berada diwilayahnya, serta 

membina dan mengawasi Pemerintahan Daerah otonom yang berada dalam 

lingkup jabatannya. Sebagai Kepala Satuan Wilayah Pemerintahan,Gubernur 

memperoleh dukungan berupa personil maupun alokasi dana dan sarana prasarana 

anggaran berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan 

kewenangan yang bersifat saling terkait,tergantung, dan sinergis antara 

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah atau antar Pemerintahan Daerah sebagai 

satu system pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepadaDaerah 

disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta 

kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Sedangkan urusan 

pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan 

sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. 

 

Dalam rangka melaksanakan urusan Pusat yang ada di daerah dilaksanakan oleh 

Kepala Pemerintahan Provinsi atau Kepala Daerah Provinsi yang disebut 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan instansi vertikal yang 
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menangani urusan pusat yang tidak diserahkan kepada Daerah. Menurut penulis, 

sebagai Wakil Pusat di Daerah dalam konteks IntegratedPrefectoral System
39

. 

Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengkoordinir, mengawasi, melakukan 

supervisi dan memfasilitasi agar daerah bawahannya mampu menjalankan 

otonominya secara optimal, dan juga Gubernur mempunyai Tutelage Power, yaitu 

menjalankan kewenangan pusat untuk membatalkan kebijakan daerah 

bawahannya yang bertentangan dengan kepentingan umum ataupun peraturan 

perundangan yang lebih tinggi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 

Sedangkan koordinasi penyelenggaraan Otonomi antar Provinsi, baik selaku 

daerah otonom maupun sebagai wilayah administrasi dilakukan oleh Presiden 

melalui Menteri Dalam Negeri. Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, maka 

diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan adanya hubungan 

berjenjang baik yang berkaitan dengan kordinasi, pembinaan dan pengawasan. 

 

Dalam kaitannya tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan di suatu Negara 

harus tertata dalam jalinan sistemik sehingga menciptakan hubungan yang 

harmonis dan sinergis antar tingkatan pemerintahan. Hubungan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah harus menjadi sarana bagi terciptanya keseimbangan antara 

kebebasan masyarakat dan daerah otonom dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah maupun kepentingan nasional yang lebih luas, sehingga akan tercipta 

otonomi daerah yang berbingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sekaitan 

dengan hal tersebut, pada awal tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

                                                             
39Integrated Prefectoral System bermakna bahwa Gubernur bukan hanya wakil pemerintah pusat, 

tapi juga adalah kepaladaerah otonom, sebagai konsekuensi dari ditetapkannya provinsi sebagai 

daerah otonom yang seperti halnya dengan kabupaten/kota. 
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Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di 

Wilayah Provinsi. Penerbitan peraturan tersebut bertujuan untuk memperkuat dan 

reposisi terhadap kewenangan Gubernur yang tidak dapat dipisahkan dari 

konsepsi dasar pemerintahan sebagai suatu sistem. Bahkan dalam negara federal 

sekalipun, hubungan antar tingkat pemerintahan tidaklah putus. Provinsi sebagai 

intermediategovernment merupakan penyambung dan penghubung kepentingan 

serta kewenangan yang bersifat nasional dengan yang bersifat lokal. 

 

Penguatan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah diwilayah Provinsi juga 

dimaksudkan memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan. Dalam 

pelaksanaan peran Gubernursebagai wakil pemerintah, maka hubungan antara 

Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat, di mana Gubernur dapat 

melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

 

Sebaliknya Bupati/Walikota dapat melaporkan permasalahan yang terjadi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, termasuk dalam hubungan antar 

Kabupaten/Kota. Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur memiliki 

tugas dan wewenang: 

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di DaerahProvinsi dan 

Kabupaten/Kota 

3. Kordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan 

di Daerah Provinsidan Kabupaten/Kota. 
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Di samping pelaksanaan tugas tersebut Gubernur sebagai wakil pemerintah 

mempunyai tugas : 

1) Menjaga kehidupan berbangsa, bernegara dalam rangka memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Menjaga dan Mengamalkan Ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi. 

3) Memelihara stabilitas politik. 

4) Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan diDaerah. 

Pengaturan mengenai tata cara yang lebih jelas dalammemperkuat peran Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, 

koordinasi, dan penyelarasan kegiatan pembangunan di Daerah akan dapat 

mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi pada hubungan antara 

Bupati/Walikota dan Gubernur di Daerah. Perbedaan dalam memahami pola 

hubungan antar kedua tingkatan pemerintahan di daerah tersebut cenderung 

mempersulit kordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di 

tingkat Kabupaten/Kota. Pengaturan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

juga diperlukan agar Gubernur dapat mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan konflik yang terjadi di antara 

Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. 

 

Dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah, Gubernur memiliki tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan meliputi
40

: 

1) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah 

Provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah 

Provinsi yang bersangkutan. 

                                                             
40Drs. Doddi Riyadmadji, M.M., Op.Cit., wawancara tanggal 4 Mei 2012. 



58 
 

2) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah 

Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahProvinsi yang 

bersangkutan. 

3) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi yang bersangkutan. 

4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

5) Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6) Menjaga dan mengamalkan ideologi pancasila dan kehidupan demokrasi. 

7) Memelihara stabilitas politik. 

8) Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan diDaerah. 

9) Kordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan 

di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

Selain melaksanakan urusan pemerintahan, Gubernur sebagai wakil pemerintah 

juga melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah Provinsi yang menjadi 

kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Gubernur sebagai wakil pemerintah 

memiliki wewenang yang meliputi: 

1) Mengundang rapat Bupati/Walikota beserta perangkat Daerah dan 

pimpinan instansi vertikal. 

2) Meminta kepada Bupati/Walikota beserta perangkat Daerah dan pimpinan 

instansi vertical untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau 

mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat. 

3) Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikotaterkait 

dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji. 

4) Menetapkan sekertaris Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-undangan. 
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5) Mengevaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, RetribusiDaerah, dan tata ruang 

wilayahKabupaten/Kota. 

6) Memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 

7) Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan 

antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. 

8) Melantik Kepala instansi vertikal dari kementrian dan lembaga 

pemerintahan non kementrian yang ditugaskan di wilayah Provinsi yang 

bersangkutan. Karena kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di 

Daerah, Gubernur memberikan informasi tentang kebijakan Pemerintah 

dan Instansi vertikal di Provinsi kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi. Dalam melaksanakan tugasdan kewenangannya Gubernur 

dibantu oleh Sekretaris Gubernur yang secara exofficio dijabat oleh 

sekretaris Daerah Provinsi. 

 

Hubungan antara pusat dan daerah terdapat dua istilah yang penting dalam 

konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah pasca reformasi adalah 

desentralisasi dan otonomi daerah, Dua bidang tersebut (desentralisasi dan 

otonomi daerah merupakan konsep yang berbeda, namun saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, bahkan merupakan dua konsep  yang tidak dapat 

dipisahkan.
41

 

 

Desentralisasi dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme penyelengaraan 

pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antar pemerintahan nasional dan 

pemerintahan lokal
42

 atau dapat juga diartikan sebagai mekanisme pengaturan 

relasi kekuasaan dan kewenangan dalam struktur pemerintahan.
43

 Sementara 

otonomi daerah dalam konsepnya lebih merupakan persoalan hak dan kewajiban 

                                                             
41R. Siti Zuhro dkk, 2010, Kisruh Peraturan Daerah, Mengurai masalah dan solusinya,hal.10. 
42Syaukani dkk, 2002, Otonomi daerah dalam Negara Kesatuan, hal.xvii 
43Syarip Hidayat, 2004, Desentralisasi hal.1 
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daerah (pemda dan masyarakat) dalam proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan kebijakan.
44

 

 

Pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah dalam konteks 

Indonesia pasca reformasi, harus dilihat dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian secara struktural bukan berarti 

daerah sama sekali terlepas pengawasan dari pemerintah pusat, namun ada 

pembagian urusan dan kewenangan-kewenangan yang asalnya merupakan 

kewenangan pemerintah pusat yang kemudian dilimpahkan kepada daerah. 

 

Tujuan desentralisasi menurut smith sebagaimana dikutip oleh syarip hidayat 

terdiri dari tujuan politik dan tujuan ekonomi. Tujuan politiknya adalah untuk 

memperkuat pemda, meningkatkan kemampuan aparat pemda dan masyarakat di 

daerah serta untuk mempertahankan integrasi nasional. Sementara tujuan 

ekonominya adalah untuk meningkatkan kemampuan pemda menyediakan 

layanan publik yang profesional dan terjangkau serta dalam rangka efisiensi dan 

efektifitas pembangunan.
45

 Senada dengan itu, Syaukani dkk menyebutkan bahwa 

padaa intinya pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi pada daerah 

merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, diantaranya yaitu: 

1. Realisasi dari proses efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah; 

2. Memberikan pendidikan Politik pada pemda dan masyarakat si daerah; 

3. Menjaga stabilitas politik; 

4. Keseteraan politik antar pemerintah daerah; 

                                                             
44Syarip Hidayat, ibid, hal.1 
45Syarip Hidayat, ibid, hal.9-10 
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5. Pelaksanaan akuntabilitas publik.
46

 

 

Dalam konteks tujuan dan fungsi desentralisasi dan pemberian otonomi daerah 

maka sudah sewajarnya bila kemudian hubungan pemerintah pusat dan didaerah 

lebih bersifat koordinatif administratif dalam fungsi pemerintahan tersebut tidak 

saling membawahi.
47

 Akan tetapi pemerintah provinsi juga mengemban tugas 

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan 

tersebut dilaksanakan dengan asas otonomi daerah, yang berarti bahwa kepala 

daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan 

pemerintahan yang dibatasi hanya urusan yang menjadi kewenangan pusat. 

 

2.6.4 Bentuk Kewenangan Gubernur 

 

Berbicara mengenai kewenangan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur, 

terdapat beberapa wewenang yang dimilikinya yaitu: Delegasi yang 

terdekonsentrasi, Delegasi yang berarti pemberian kekuasaan untuk melaksanakan 

kegiatan tertentu pada badan pemerintah lain, jelas terlihat pada pelimpahan 

wewenang vertikal Presiden terhadap Gubernur, dengan kata lain otonomi luas 

bertolak dari prinsip “Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan 

tumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat”. Selain 

delegasi, dapat ditemukan ciri – ciri bentuk wewenang yang lain dalam Gubernur. 

dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam pasal 38 

ayat (1) “Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana yang dimaksud dalam 

                                                             
46

Syaukani dkk, opcit. hal.20-35 
47

R. Siti Zuhro dkk, opcit,hal.11. 
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pasal 37 memiliki tugas dan wewenang…….”
48

 melihat pasal tersebut Gubernur 

dapat dikatakan mendapat kewenangan atributif dari Undang–Undang, karena 

kewenangan atributif merupakan kewenangan yang melekat dan berasal dari 

Perundang-undangan. Dan terakhir Gubernur juga memiliki wewenang 

mandataris dari Presiden, sebab Gubernur harus mempertanggung jawabkan 

kegiatannya pada Presiden. Hal inipun tercantum dalam Undang–Undang No. 32 

Pasal 27 Ayat (3) “Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden 

melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam 

Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun.”
49

Terdapat pula dalam pasal 37 ayat (2) “Dalam kedudukannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada 

presiden.”
50

 Mandataris berarti kewenangan yang diturunkan ke lembaga 

pemerintah lain, namun tanggung jawab masih terdapat pada pemberi wewenang. 

Presiden sebagai pihak yang menurunkan kewenanganannya kepada Gubernur 

harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 

kekuasaan Gubernur tersebut. Sehingga Presiden dapat memberhentikan 

sementara Gubernur tanpa melalui usulan DPRD jika Gubernur terlibat 

permasalahan-permasalahan yang sudah ditentukan dalam Undang – Undang. 

 

Selain delegasi yang terdekonsentrasi, Atribusi dari Undang-Undang serta 

Mandataris, Gubernur sebagai kepala daerah juga mendapat tugas pembantuan 

yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk 

                                                             
48UU No. 32 tahun 2004,opcit,pasal 38 ayat (1) 
49

UU No. 32 tahun 2004,ibid,pasal 27 ayat (3) 
50

UU No. 32 tahun 2004,ibid,pasal 37 ayat (2) 
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melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat. 

2.7 Dasar Hukum Pelantikan Kepala Daerah Pemenang Pilkada  

Dasar hukum Gubernur Menteri Dalam Negeri untuk melantik Bupati/Walikota 

sebagai kepala daerah adalah sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang.  

Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 

disebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang 

dipandu oleh pejabat yang melantik. 

 

Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang 

berbunyi: 
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1) Bupati dan Walikota dilantik oleh Gubernur di Ibukota Provinsi yang 

bersangkutan. 

2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Walikota 

dilakukan oleh Wakil Gubernur. 

3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan 

sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan (2), Menteri 

mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai Wakil Gubernur sebagai 

wakilpemerintah pusat. 

Pasal 165 Ketentuan mengenai tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur 

dengan Peraturan Presiden. 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

 

Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota 

sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang 

dipandu oleh Pejabat yang melantik. 

 

Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota. 
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1) Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilantik oleh 

gubernur. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan  

2) Dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan wakil bupati serta 

walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh wakil gubernur  

3) Dalam hal gubernur dan wakil gubernur tidak dapat melaksanakan 

pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, 

pelantikan dilaksanakan oleh Menteri. 
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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua 

cara yaitu : 

1) Pendekatan Normatif 

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari 

bahan pustaka yang erat hubungannya dengan kewenangan menteri dalam Negeri 

dalam melantik kepala daerah pemenang pilkada yang dapat dilakukan dengan 

pendekatan dari segi hukum melalui perundang-undangan, buku-buku literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. 

2) Pendekatan Empiris 

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan melalui 

penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan 

mewawancarai.  
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3.2 Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil wawancara 

dengan imforman. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari studi 

pustaka. Data skunder mencakup tiga bahan hukum yaitu : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan 

perundang-undangan yaitu : 

UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah jo UU no 9 Tahun 2015 

Tentang Kepala Daerah. 

UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 

Tahun 2014 Tentang Pilkada; 

Perpres No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota.  

Perpres No 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang, 

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Idonesia Nomor 35 Tahun 2013 

Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 

diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan 

hukum, buku-buku yang berkaitan dengan Syarat calon Bupati/Walikota untuk 

dapat dilantik sebagai kepala daerah dan kewenangan melantik Bupati/walikota 

sebagai kepala daerah. 

 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas 

bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier pada penulisan ini yaitu bersumber 

dari internet dan media cetak maupun media massa. 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui : 

1) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau 

sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, 

ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik 

tercetak maupun elektronik lain. 
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2) Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah sebuah studi untuk   mendapatkan data primer guna 

melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara 

dilakukan dengan komisi pemilihan umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu 

kepala daerah, Biro hukum pemerintah provinsi Lampung dan informan yang 

berwenang yang dapat memberikan jawaban yang lebih jelas berkaitan  dengan 

masalah yang dibahas. 

  

3.4 Prosedur Pengolahan Data 

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Pemeriksaan data (editing) 

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan 

wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa 

kesalahan. 

 

b) Penandaan Data (coding) 

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun 

pengunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan 

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan 

untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis 

data. 

c) Seleksi data 

seleksi adalah proses yang terdiri dari sekumpulan data yang diperoleh hingga 

terpilih data yang lebih spesifik sesuai dengan penelitian yang diangkat. 
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d) Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing)  

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu 

dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu 

kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif. 

3.5 Analisis Data 

Analisis data bermaksud untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang jelas 

sehingga mudah dipahami. Data tersebut setelah diolah, lalu diteliti, dan 

disederhanakan. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data 

deskriptif kualitatif yaitu dengan cara merinci, menguraikan, memberi arti, dan 

seterusnya diuraikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas lalu dihubungkan 

antara teori dan kenyataan pelaksanaan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan maka dapat disimpulkan 

beberapa hal: 

1. Bahwa Kewenangan untuk melantik kepala daeah terpilih merupakan 

kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah berdasarkan teori atribusi 

yaitu penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Sehingga Gubernur 

secara etika pemerintahan yang baik memiliki keharusan untuk melantik 

kepala daerah terpilih. Meskipun tidak ada paksaan untuk kepala daerah 

untuk melantik atau tidak. Apabila Gubernur tidak mau melantik maka 

kewenangan melantik dapat dilakukan oleh Wakil Gubernur dan jika 

Wakil Gubernur tidak mau melantik maka kewenangan tersebut dapat 

diambil alih kembali oleh Kemendagri selaku wakil pemerintah pusat. 

Meskipun tidak ada konsekuensi hukum apabila Gubernur tidak mau 

melantik kepala daerah terpilih namun jika di tinjau, dari etika politik dan 

asas pemerintahan yang baik sesungguhnya terlihat adanya tendensi 

politik Bahwa kewenangan untuk menyatakan memenuhi syarat atau tidak 

bukan merupakan kewenangan dari Gubernur, melainkan kewenangan 

dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk menyatakan memenuhi syarat 

atau tidaknya kepala daerah yang terpilih. 
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2. Dalam pelaksanaan pelantikan kepala daerah oleh Gubernur, di 

mungkinkan terjadi hambatan-hambatan yang menyebabkan Gubernur 

tidak bisa dan enggan melaksanakan kewenangannya sebagai wakil 

pemerintah pusat didaerah untuk melantik Kepala daerah. Faktor-faktor 

yang dapat menghambat Gubernur dalam Melaksanakan Kewenangan 

Melantik Kepala daerah yaitu : 

a. Gubernur sakit 

b. Bencana alam 

c. Gubernur kunjungan/kepergian Luar Negeri. 

d.    Faktor Politik 

 

5.2 SARAN 

Dari berbagai pemaparan yang telah penulis paparkan sebelumnya, dengan 

berbagai permasalahan yang ada serta kesimpulan yang telah penulis paparkan 

maka penulis menyarankan: 

1. Untuk para kepala daerah khususnya Gubernur  untuk dapat bertindak 

profesional dalam menjalankan proses administrasi khususnya dalam hal 

melantik kepala daerah terpilih, serta berlepas diri dari tendensi-tendensi 

dan politic of interst dalam pemerintahan di daerah demi terciptanya 

sistem pemerintahan yang baik di tingkat lokal.  

2. Untuk pemerintah pusat agar memberikan sanksi tegas bagi kepala daerah 

tidak melaksanakan perintah undang-undanguntuk melantik kepala daerah 

terpilih tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum guna menjamin 

kepastian hukum,  
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