
BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar BelakangDalam rangka menunjang program pembangunan sekaligus meningkatkan SumberDaya Manusia (SDM) pemerintah Negara Republik Indonesia menurut Undang-undangDasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomidaerah, dan dipandang perlu lebih menekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peranserta masyarakat dan pemerataan keadilan Serta memperlihatkan potensi dankekhasan  daerahnya. Penyelenggaraan pemerintah di daerah pada hakekatnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PemerintahDaerah.Dalam hal ini, pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurutUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pada Pasal 2 ayat (1) menekankan bahwa :Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia di bagi dalam Daerah Propinsi Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yangbersifat otonomi, dimana pemerintah daerah dalam pelaksanaanya mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkanaspirasi masyarakat sesuai dengan peratuaran perundang-undangan. Dalam rangkapelaksanaan asas Desentralisasi dan Dekosentralisasi disusun daerah otonom provinsi,daerah kabupaten, dan daerah kota Pasal 4 ayat (1) dan mengenai wilayahadministratif.Maksud dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahanyang kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerahadalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi penyelenggaraanpemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayananterhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik danKesatuan Bangsa, tujuan sebagaimana yang di cita-citakan terlaksana jika suatu daerah(Pemerintah Daerah) diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan



perundang-undangan, oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugastersebut mendasarkan pada Prinsip Otonomi seluas-luasnya. Sejalan dengan pemikirandi atas, maka dalam penyelenggaran pemerintah di daerah, Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 meletakkan titik berat Otonomi pada daerah Kota dan daerah Kabupaten.Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan daerah perlu terus didorong dan ditingkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat termasuk Lembaga Swadayamasyarakat serta peranan Pemerintah Daerah dalam pembangunan. Untuk itu perluditingkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan dari seluruh aparatur pemerintahdi daerah sekaligus dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang lebih nyata danbertanggung jawab. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan daerah untukmembangun antara lain dengan menghimpun sumber daya alam yang ada terustermasuk penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan denganKepentingan Nasional. Untuk merealisasikan keinginan diatas diperlukan adanya tugasyang jelas berdasarkan kedudukan serta fungsi dari masing-masing unsur dan atauperangkat yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu dari unsur Pemerintah Daerahyang bergerak dalam bidang Legislatif yaitu sebagai wakil rakyat dari daerah yangbersangkutan, Tugas dan Wewenang menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 sebagai berikut :a. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan WakilKepala Daerah.b. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberentian Gubernur/Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Presiden/MenteriDalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten/Kota .c. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk peraturan daerahuntuk mendapatkan persetujuan bersama.d. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan anggaranpendapatan dan  belanja daerah (APBD).e. Melaksanakan Pengawasan terhadap :



1. Pelaksanaan pengawasan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain.2. Pelaksanaan pengawasan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.3. Pelaksanaan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).4. Pelaksanaan pengawasan dan meminta laporan KPU Provinsi dan/atau KPUKabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.5. Memberikan persetujuan rencana kerja sama Internasional yang dilakukanpemerintah daerah.6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadaprencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah dan,7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah danpihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.8. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
Untuk itu agar dapat melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut maka DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten diberikan Hak-hak tertentu dalam Pasal 44 ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 :a. Mengajukan rancangan peraturan daerah.b. Imunitas.c. Mengajukan pertanyaan.d. Mengajukan pernyataan usul pendapat.e. Memilih dan Dipilih.f. Protokoler dan,g. Keuangan administrative.h. Membela diriDari hal-hal tersebut dapat digambarkan betapa beratnya tugas dan kewajiban yangdibebankan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salahsatu unsur pemerintah daerah di samping Kepala Daerah dalam menyelenggarakanpemerintah di daerah. Untuk itu Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008 menentukandibentuknya Sekretariat DPRD. Dalam Pasal 123 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008, bahwa : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis



oprasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secaraadministrasi bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah.Dalam Pasal 123 ayat (1 dan 6) Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008, SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah di pimpin oleh seorang Sekretaris Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang secara teknis oprasional berada di bawah dan bertanggung jawabkepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupatimelalui Sekretaris Kabupaten, susunan organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan dalamperaturan daerah dan berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.Kemudian dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Bab IVpasal 11 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Tentang Rincian Tugas, Fungsi danTata Kerja. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangPembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan DaerahNomor 08 Tahun 2011 tentang Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi  Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.Sekretariat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat olehseorang Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat persetujuanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut pasal 6 ayat (2) PeraturanDaerah Nomor 08 Tahun 2011 menyelenggarakan fungsi, yaitu:1) Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD.2) Penyelenggara administrasi keuangan DPRD.3) Penyelenggara rapat-rapat DPRD, dan4) Penyediaan dan pengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan DPRD.Sehingga diperlukan seseorang yang mempunyai pengalaman dalam pemerintahan,memiliki kecakapan dan kemampuan serta tidak berkelakuan yang tidak tercela sepertiyang diinginkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan..Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah saat inimelaksanakan kegiatanya dalam rangka otonomi daerah yang nyata, luas, danbertanggung jawab, dimana keberadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Lampung tengah mempunyai arti khusus yang cukup strategis karena



tugasnya membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan pelayananadministratif kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalampenyelenggaran tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatendalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah Kabupaten Lampung Tengah.Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkan tulisandalam bentuk skripsi dengan judul :
“PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM

MEMBANTU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”

1.2. Permasalah dan Ruang Lingkup1.2.1 PermasalahanBertitik tolak dari hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadipermasalahan dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerahdalam rangka membantu penyelenggaraan perannya sebagai unsur pelayanankepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.2) Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan Peran Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Lampung Tengah.1.2.2. Ruang LingkupUntuk menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti membatasipembahasan hanya mengenai peran  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Lampung Tengah yang merupakan unsur staf dengan tugas membantupimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  Lampung Tengah dalamrangka penyelenggaraan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Lampung Tengah. Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnyadipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh bagian-bagiannya, sedangkan penetapankerja yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenLampung Tengah bagian-bagian tersebut nantinya akan membagi tugas dalam setiappelaksanaanya.
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian1.3.1. Tujuan Penelitian :



1) Untuk mengetahui peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenLampung Tengah dalam rangka membantu penyelenggaraan tugas dan wewenangDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peran SekretariatPerwakilan Rakyat daerah  Kabupaten Lampung tengah.1.3.2. Kegunaan PenelitianKegunaan Penelitian adalah :1. Kegunaan teoritisUntuk mengembangkan teori-teori, konsep-konsep dan pemikiran yangmenyangkut Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Peran SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Lampung tengah.2. Kegunaan PraktisUntuk memberikan tambahan informasi tentang Peran Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah dalam rangka membantu penyelenggaraan Tugas danWewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah gunadisumbangkan kepada pihak berwenang khususnya pemerintah daerah danmasyarakat umum.


