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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas kabupatendan kota, yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan
1
 sebagaimana yang tertuang dalam pasal 18 

(2) Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan terhadap otonomi daerah dalam hal 

kewenangan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah dijalankan dengan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 

 

                                                           
1
 Dalam ketentuan umum UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud 

dengan: 

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

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari 

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

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 
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Sistem Pemerintahan Indonesia saat ini sedang berada di tengah masa 

transformasi
2
 dalam hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan 

kabupaten/kota, yang mana pemerintahan daerah adalah merupakan perpanjangan 

tangan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di 

daerah.
3
 Pemerintah daerah secara penuh mengatur pelaksanaan rumah tangga dan 

mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam hal pelayanan umum kepada 

masyarakat di daerah.
4
 Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 

Negara Republik Indonesia. 

 

Penyelenggarakan pemerintahan di daerah diperlukan perangkat-perangkat dan 

lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah. 

Perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah tersebut merupakan gambaran 

dari sistem yang ada di pemerintahan pusat. Ketentuan konstitusional mengenai 

pemerintahan daerah terdiri dari unsur kepala daerah dan DPRD sebagaimana 

yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya 

unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari: 

1. Kepala Daerah, dan 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
5
 

                                                           
2
 Dalam KBBI, Transformasi merupakan perubahan rupa (bentuk, sifat dan fungsi), Ebta 

Setiawan, Freware 2010 
3 Prinsip Desentralisasi yang mana dijelaskan dalam ketentuan umum UU No. 32 Tahun 2004, 

Desentralisasi adalah  penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 

RepublikIndonesia. 
4
 H.A.W. Widjaja. 2002.Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. PT.Raja Grafindo Persada. 

Jakarta. Hal 1. 
5
 Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia, Indepth 

Publishing, Bandar Lampung, 2012. Hlm. 52. 
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Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum.
6
 

Hubungan antara kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di daerah sesuai dengan kewenangan dan fungsinya masing-masing hendaknya 

dijalankan secara optimal, maka penguatan DPRD dalam menjalankan fungsi 

perwakilan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dengan tugas dan 

wewenang pengawasan DPRD sebagaimana diatur  menurut UU No. 32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 ayat (1) huruf C:
7
 

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan 

kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan  

program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah  “ 

 

Dalam rangka fungsi pengawasan, tugas dan wewenang DPRD diatur juga pada 

pasal 344 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah kabupaten/kota
8
. Hal ini suatu penegasan mengenai tugas dan 

wewenang DPRD dalam kerangka pengawasan.  

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat 

dilakukan oleh lembaga DPRD. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam 

                                                           
6
 Lihat ketentuan pasal 18 ayat (3) UUD 1945 

7
 Lembaran Negara Repulik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor   125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia (TLNRI)  Nomor 3866. 
8
 Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5043 

 



4 

 

konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih 

bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Ini menunjukkan 

bahwa fungsi pengawasan yang diemban DPRD dalam tataran pengendalian 

kebijakan guna menciptakan check and balances. Fungsi pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada 

pengawasan politik atau kebijakan, yang tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu 

hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. 

Penulis dalam hal ini, mengambil objek penelitian di DPRD Kota Bandar 

Lampung dimana terjadi fenomena salah satu kebijakan pemerintah daerah 

kenaikan tarif PBB mencapai 300% di Kota Bandar Lampung yang menimbulkan 

polemik dan mendapatkan reaksi penolakan dari masyarakat, sehingga penulis 

tertarik untuk melihat dan mengkaji pengawasan DPRD oleh Komisi B di Kota 

Bandar Lampung Periode 2009-2014 dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

hingga 300 persen dari kebijakan penyesuaian NJOP (nilai jual obyek pajak). 

Kebijakan Pemkot Bandar Lampung menaikkan PBB hingga 300 persen ini  

menuai banyak protes  seperti yang diberitakan oleh media massa Fajar Sumatera, 

rakyat bersama LSM di Kota Bandar Lampung menolak kenaikan pajak bumi dan 

bangunan (PBB) di kisaran 300 persen. DPRD tak mau ketinggalan dengan reaksi 

kritisi terhadap kebijakan kenaikan PBB.
9
 

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandar Lampung Widarto mengakui, bahwa 

kebijakan kenaikan PBB tersebut tidak melalui mekanisme rapat dengan legislatif 

                                                           
9
 fajar sumatera, Rabu 3 April , 2013 
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setempat. Kami sendiri tidak tahu dengan kebijakan tersebut, apalagi kebijakan itu 

mendapatkan reaksi penolakan dari masyarakat.
10

 

 

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Budiman AS, 

Terus terang, kenaikan sampai 300 persen ini sangat tidak rasional, apalagi di 

tengah-tengah kondisi masyarakat saat ini yang kian terbebani kenaikan TDL 

(tarif dasar listrik), inflasi hingga 5 persen, dan belum lagi soal rencana kenaikan 

harga BBM. Kebijakan penyesuaian NJOP (nilai jual obyek pajak) PBB  

diputuskan sepihak oleh Pemkot Bandar Lampung tanpa melibatkan DPRD. Kami 

kaget dan mengetahui soal tarif PBB itu dinaikkan dari media. Selama ini, kami 

tidak dilibatkan dan diberi tahu. Dalam rapat pembahasan APBD 2013 pun pihak 

eksekutif tidak memberi tahu soal kebijakan itu untuk mendongkrak PAD 

(pendapatan asli daerah).
11

 

Polemik ini menggambarkan lemahnya pengawasan DPRD Kota Bandar 

Lampung sehingga kinerja DPRD Kota Bandar Lampung sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan di daerah dan sebagai lembaga aspirasi masyarakat 

haruslah berjalan optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan baik dalam 

tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan-kebijakan Daerah 

Kota Bandar Lampung. 

Fenomena yang terjadi terhadap Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) Kota Bandar Lampung ini maka, bagaimana kinerja DPRD sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah dan lembaga aspirasi masyarakat dengan 

                                                           
10

 Ibid. fajar sumatera 
11

 kompas.com, 19 April 2013, pukul 15:08 WIB 
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fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, yang dalam hal penelitian ini adalah 

fungsi pengawasan DPRD oleh Komisi B di Kota Bandar Lampung periode 2009-

2014 dapat dijalankan dengan optimal untuk mengawal penyelenggaraan dan 

pengelolaan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk menuju Pemerintahan daerah yang baik, demi kesejahteraan 

masyarakat. 

Bedasarkan latar belakang yang penulis kemukakan dan dengan melihat polemik 

dari kebijakan kenaikan tarif PBB di Kota Bandar Lampung maka, penulis tertarik 

untuk mengetahui dan membahas “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD 

Oleh Komisi B di Kota Bandar Lampung Periode 2009-2014” 
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1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD oleh Komisi B di 

Kota Bandar Lampung periode 2009-2014? 

2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasi 

hambatan tersebut terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD oleh 

Komisi B di Kota Bandar Lampung periode 2009-2014? 

1.3 Ruang Lingkup 

Lingkup penelitian ini masuk dalam ranah keilmuan Hukum Tata Negara, dan 

penelitian ini hanya mencakup fungsi pengawasan DPRD oleh Komisi B di Kota 

Bandar Lampung periode 2009-2014. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah yang disampaikan, maka penelitian ini 

bertujuan : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara lebih mendalam pelaksanaan 

fungsi pengawasan DPRD oleh Komisi B di Kota Bandar Lampung 

Periode 2009-2014. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dan upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut terhadap pelaksanaan 

fungsi pengawasan DPRD oleh Komisi B di Kota Bandar Lampung 

Periode 2009-2014. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan hasil guna bagi 

semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum mengenai fungsi 

pengawasan DPRD oleh Komisi B di Kota Bandar Lampung Periode 

2009-2014, serta hambatan-hambatan yang menjadi kendala dan upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi DPRD, sebagai gambaran umum dalam melaksanakan fungsi 

pengawasannya, serta model pengawasan yang efektif sesuai dengan 

kebutuhan agar menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk DPRD 

oleh Komisi B di Kota Bandar Lampung.  

b. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai masukan dalam pengambilan 

kebijakan-kebijakan sehingga menciptakan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Kota 

Bandar Lampung.  

c. Bagi Masyarakat, sebagai tambahan informasi dan pengetahuan 

mengenai fungsi pengawasan DPRD oleh Komisi B di Kota Bandar 

Lampung. 


