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BAB 11 

OTONOMI DAERAH 

PENGANTAR 

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diyakini akan mampu 
mendekatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 
memupuk demokrasi lokal. Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, terdiri dari ribuan 
pulau, ratusan kultur dan subkultur yang menyebar di seluruh nusantara. 

Berdasarkan pada variasi lokalitas yang sangat beragam itu maka sangat tepat untuk 
menerapkan otonomi daerah. Hal ini akan memberi peluang seluas luasnya bagi tiap 
daerah untuk berkembang sesuai potensi alam dan sumber daya manusia yang ada di 
masing masing daerah dan kemudian akan menciptakan suasana kompetisi antar 
daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. 

Suasana kompetisi dan persaingan antar daerah di masa lalu hampir tidak dikenal 
karena semua kebijakan fiskal, adminsitratif dan politis diatur dari pusat, Jakarta. 
Hampir tidak ada ruang bagi eksekutif di daerah untuk menentukan kebijakan sendiri. 
Bupati atau walikota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
di daerah akan dapat ditolak oleh otoritas pusat jika tidak sesuai dengan kepentingan 
politik elite penguasa di Jakarta. Jadi, eksekutif danlegislatif daerah pada masa itu 
hanya jari jari kekuasaan pusat yang berada di daerah. Harapan normatif yang 
dilekaktkan kepada DPRD sebagai wakil rakyat kandas dilumat sistim yang memang 
dirancang untuk melestarikan status quo autoritarian di bawah rejim Orde Baru, 
anggota dan badan legislatif dikooptasi. 

Perjuangan reformasi yang kemudian berhasil menumbangkan rejim Orde Baru tahun 
1997 sangat membuka perluang untuk merombak tata pemerintahan yang sentralisitik. 
Satu diantara pilarnya reformasi adalah penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. 

Meski pemerintah pusat telah menjalankan desentralisasi sebagai konsekuensi 
reformasi politik, namun desentralisasi dan otonomi daerah lebih dilihat sebagai 
hadiah (kemurahan hati) pusat membagi kekuasaan kepada daerah. Bukan sebaliknya, 
sebagai satu keharusan dan menjadi pilihan kebijakan paling tepat bagi Indonesia 
yang paling heterogen dari segi variasi wilayah dan keanekaragaman kultur lokal. 

Kecurigaan terhadap adanya usaha usaha sengaja untuk kembali ke sentralisasi telah 
mulai mencuat ketika pemerintah melakukanrevisi UU Otda No. 22/1999 dengan UU 
Otda No.32/2004, yang sering dikaitkan dengan bentuk ketidakrelaan pusat 
membiarkan daerah mengatur dirinya sendiri. Formula UU Pemda ini juga banyak 
mengandung kontroversi, terutama dalam hal mekanisme pemilihan kepala daerah 
yang tertuang dalam PP 06/2005. 

Bab ini mengemukakan tiga tema sentral yang berkaitan langsung dengan otonomi: 
pemahaman dasar tentang otonomi, partisipasi rakyat dalam otonomi, dan koflik 
konflik di masa desentralisasi. Kami nilai pemilihan ketiga tema ini akan banyak 
membantu dalam upaya kita memetakan dan mendalami persoalan persoalan otonomi 
yang semakin hari justru semakin komplek. 
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Apapun kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 
daerah, maka perlu digarisbawahi bahwa demokrasiti rakyat di daerah dan 
peningkatan kesejahteraan bukanlah sebuah proses instant seperti kita memesan 
makan cepat saji. Demokrasi adalah proses yang panjang dan berkelanjutan. Dan kita 
saat ini sedang melakukannya. 

Pengertian Otonomi Daerah  

Reformasi membuka jalan bagi setiap orang maupun daerah untuk menyuarakan 
keadilan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pelayanan. Pendekatan pembangunan 
yang sentralistik selama Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun ternyata telah 
banyak menimbulkan kesenjangan yang menimbulkan rasa ketidakadilan. 
Kesenjangan tersebut antara lain kesenjangan pendapatan antardaerah yang besar, 
kesenjangan investasi antardaerah, pendapatan daerah yang dikuasai pemerintah 
pusat, kesenjangan regional, dan kebijakan investasi yang terpusat. Untuk mengatasi 
hal tersebut, maka otonomi daerah merupakan salah satu alternatif untuk 
memberdayakan setiap daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan 
sumber daya manusia (SDM) untuk kesejahteraan rakyat.  

Otonomi secara sempit diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam arti luas adalah 
“berdaya”. Jadi otonomi daerah yang dimaksud di sini adalah pemberian kewenangan 
pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat 
keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.  

Sedangkan desentralisasi menurut M. Turner dan D. Hulme adalah 
transfer/pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan 
kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara 
desentralisasi menurut Shahid Javid Burki dan kawan-kawan adalah proses 
pemindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif kepada unit dari pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah.  

Jadi, otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab 
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pola pikir demikian, 
otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi / 
manajemen yang digunakan utnuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga 
dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, 
terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, 
menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan 
mengembangkan demokrasi. 

Latar Belakang Otonomi Daerah  

Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah memporak-
porandakan hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik negeri ini yang telah 
dibangun cukup lama. Lebih jauh lagi, krisis ekonomi dan politik, yang berlanjut 
menjadi multikrisis, telah mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan dan 
kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Krisis tersebut 
salah satunya diakibatkan oleh sistem manajemen negara dan pemerintahan yang 
sentralistik, di mana kewenangan dan pengelolaan segaal sektor pembangunan berada 
dalam kewenangan pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan 
untuk mengoleola dan mengatur daerahnya.  
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Sebagai respons dari krisis tersebut, pada masa reformasi dicanangkan suatu 
kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting yaitu 
melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antarpusat 
dan daerah. Paradigma lama dalam manajemen pemerintahan yang berporos pada 
sentralisme kekuasaan diganti menjadi kebijakan otonomi daerah, yang tidak dapat 
dilepaskan dari upaya politik pemerintah pusat untuk merespon tuntutan 
kemerdekaan atau negara federal dari beberapa wilayah, yang memiliki aset sumber 
daya alam melimpah, namun tidak mendapatkan haknya secara proporsional pada 
masa pemerintahan Orde Baru.  

Otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial 
ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan kehidupan berpolitik 
yang efektif. Sebab dapat menjamin penanganan tuntutan masyarkat secara variatif 
dan cepat. Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di 
Indonesia saat itu dirasakan mendesak.  

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta 
centris). Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan. Hal ini 
bisa terlihat bahwa hampir 60% lebih perputaran berada di Jakarta, sedangkan 
40% digunakan untuk di luar Jakarta. Dengna penduduk sekitar 12 juta di Jakarta, 
maka ketimpangan sangat terlihat, karena daerah di luar jakarta dengan penduduk 
hampir 190 juta hanya menggunakan 40% dari perputaran uang secara nasional. 
Selain itu, hampir seluruh proses perizinan investasi juga berada di tangan 
pemerintah pusat di Jakarta.  

2. Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Daerah-daerah yang 
memiliki sumber kekayaan alam melimpah berupa minyak, hasil tambang, dan 
hasil hutan, seperti Aceh, Riau, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi ternyata tidak 
menerima perolehan dana yang layak dari Pemerintah Pusat, dibandingkan dengan 
daerah yang relatif tidak memiliki banyak sumber daya alam.  

3. Kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah dengan 
daerah lain sangat terasa. Pembangunan fisik di satu daerah terutama Jawa, 
berkembang pesat sekali. Sedangkan pembangunan di banyak daerah masih 
lamban, dan bahkan terbengkalai. Kesenjangan sosial ini juga meliputi tingkat 
pendidikan dan kesehatan keluarga.  

Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah  

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli adalah 
sebagai berikut:  

1. Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah 
penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, 
untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan, dan melatih diri dalam 
menggunakan hak-hak demokrasi.  

2. Dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk 
mencapai pemerintahan yang efisien.  

3. Dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar 
perhatian lebih fokus kepada daerah.  
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4. Dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut 
berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.  

Yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom selanjutnya 
disebut dengan daerah. 

Landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 18 UUD 1945 yang 
berbunyi sebagai berikut:  

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
derah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 
undang-undang.  

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.  

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 
Peerwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 
umum.  

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.  

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 
Pusat.  

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.  

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 
undang-undang.  

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dibentuk undang-undang 
organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945. Undang-undang tersebut adalah 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini 
menggantikan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 merupakan pengganti dari Undnag-undang No. 5 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah 
yang bersifat otonom atau daerah otonom, meliputi 3 daerah, yaitu daerah provinsi, 
daerah kabupaten, dan kota. Selain asas desentralisasi, daerah otonom dalam hal ini 
daerah provinsi menganut pula asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah asas 
yang menyatakan adanya pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di 
wilayah tertentu.  Menurut Bagir Manan, dekonsentrasi hanya bersangkutan dengan 
penyelenggaraan administrasi negara, karena itu bersifat kepegawaian (ambtelijk). 



 
Bab 11 Otonomi Daerah�� 307 
Rowland B. F. Pasaribu 

Kehadiran dekonsentrasi semata-mata untuk ”melancarkan” penyelenggaraan 
pemerintahan sentarl di Daerah.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka pada dasarnya dekonsentrasi itu dilaksanakan 
untuk memudahkan tugas-tugas Pemerintah (pusat) yang diselenggarakan di Daerah. 
Oleh karena itu menurut Bagir Manan: Dekonsentrasi adalah unsur sentralisasi. 
Karena semata-mata ”ambelijk” maka dekonsentrasi dalam ilmu hukum terletak 
dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara (Administratiefrecht bukan 
Staatrecht).  

Menurut undang-undang tersebut di atas, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia 
didasarkan pada otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Otonomi yang 
nyata adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan 
di bidang tertentu yang secara nyata ada diperlukan serta tumbuh, hidup, dan 
berkembang di daerah. Otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang 
pemerintahan, kecuali kewenangan pada bidang-bidang tertentu yang masih ditangani 
dan terpusat oleh pemerintah pusat di Jakarta.  

Kewenangan daerah otonom sangat luas. Pemerintah daerah berwenang mengurus 
sendiri kepentingan masyarakatnya. Urusan itu meliputi berbagai bidang, misalnya 
pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, perumahan, pertanian, perdagangan, dan lain-
lain. Pemerintah pusat hanya menangani enam urusan saja: politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.  

Adapun yang dimaksud dengan otonomi bertanggung jawab adalah berupa 
perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan 
kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh 
Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan 
dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan 
demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi 
antara Pusat dan Daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  

Kaitan Otonomi Daerah dengan Wawasan Nusantara  

Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengelola dan 
mendapatkan potensi sumber-sumber daya alamnya sesuai dengan proporsi daya 
dukung yang dimiliki oleh daerahnya. Dengan demikian, tidak ada kecemburuan dan 
ketidakadilan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan daerah.  

Sedangkan Wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan 
wilayah nasional. Pandangan untuk tetap perlunya persatuan bangsa dan keutuhan 
wilayah ini merupakan modal berharga dalam melaksanakan pembangunan. Wawasan 
Nusantara juga mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem 
sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan-keamanan dalam lingkup negara 
nasional Indonesia. Cerminan dari semangat persatuan itu diwujudkan dalam bentuk 
negara kesatuan.  

Namun demikian semangat perlunya kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan itu 
jangan sampai menimbulkan negara kekuasaan. Negara menguasai segala aspek 
kehidupan bermasyarakat termasuk menguasai hak dan kewenangan yang ada di 
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daerah-daerah di Indonesia. Tiap-tiap daerah sebagai wilayah (ruang hidup) 
hendaknya diberi kewenangan mengatur dan mengelola sendiri urusannya dalam 
rangka mendapatkan keadilan dan kemakmuran.  

Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan otonomi daerah atau dengan kata lain 
otonomi daerah tidak bertentangan dengan prinsip wawasan nusantara. Otonomi dan 
desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih agar penyelenggaraan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ini bisa menciptakan pembangunan yang berkeadilan 
dan merata di seluruh wilayah tanah air. Pengalaman penyelenggaraan bernegara yang 
dilakukan secara tersentralisasi justru banyak menimbulkan ketidakadilan di daerah. 
Keadilan adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa sebagaimana hakikat 
dari Wawasan Nusantara.  

Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004  

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya 
disebut UU Pemda) termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) 
Tahun 2004 Nomor 125 disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004, dan berlaku mulai 
tanggal diundangkannya. UU Pemda ini menggantikan UU No. 22 Tahun 1999.  

Kenyataannya, UU Pemda pada prinsipnya telah melakukan perubahan yang 
mendasar pada penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mengutamakan 
pelaksanaan asas-asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU Pemda adalah 
mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan 
kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi 
DPRD, serta mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang lebih demokratis.  

1. Otonomi Daerah  

Otonomi daerah, menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (UU Pemda): Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Otonomi dalam konteks hubungan hirarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan 
secara vertikal, diartikan sebagai: Penyerahan kepada atau membiarkan setiap 
pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya 
(wewenang mengatur dan mengurus asas dan cara menjalankannya).  

Rumusan di atas dimaksudkan untuk memberikan pembedaan antara asas otonomi 
dan tugas pembantuan (medebewind), dalam menjalankan pemerintahan daerah. 
Pasal 1 ayat 9 UU Pemda merumuskan tugas pembantuan sebagai: 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. 

Harsono menulis bahwa pada medebewind, penyerahan yang dilakukan tidak penuh, 
artinya penyerahan hanya mengenai caranya menjalankan saja, sedangkan prinsip-
prinsipnya (asas-asasnya) ditetapkan pemerintah pusat sendiri.  

Bagir Manan sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, merumuskan pengertian 
otonomi daerah sebagai kebebasan dan kemandirian (vrijheid en zelfstandigheid) 
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satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian 
urusan pemerintahan.  

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas, hakikat pengertian otonomi daerah 
secara singkat dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon: otonomi daerah hakikatnya 
berasal dari unsur kebebasan (bukan kemerdekaan: independence, onafhankelijkheid 
– otonomi merupakan subsistem dari negara kesatuan).  

Pengertian otonomi seluas-luasnya tidak secara tegas diatur dalam UU Pemda. Namun 
demikian isi (wewenang) otonomi adalah urusan yang tidak diserahkan oleh 
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) UU Pemda, yang 
meliputi bidang: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan 
fiskal nasional, dan agama.  

Sebagai konsekuensi dari dipilihnya asas otonomi (daerah) dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, Pemerintah Pusat melaksanakan desentralisasi kewenangan. 
Desentralisasi menurut rumusan Pasal 1 ayat (7) UU Pemda adalah Penyerahan 
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  

Wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada satuan-satuan pemerintahan 
daerah untuk menjadi wewenang otonomi, dapat ditemkan dalam UU Pemda Bab III 
Pasal 14. Wewenang tersebut dibagi atas wewenang yang sifatnya wajib yang 
ditentukan secara limitatif meliputi: 16 jenis urusan dan wewenang yang bersifat 
pilihan. Pasal 13, mengatur mengenai wewenang daerah provinsi sebanyak: 16 jenis 
urusan pemerintahan yang bersifat wajib, ditambah urusan pemerintahan yang 
bersifat pilihan. Sedangkan Pasal 14, mengatur mengenai wewenang daerah 
kabupaten/kota sebanyak 16 jenis urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. 

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, dirumuskan sebagai urusan pemerintahan 
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan, yang 
disesuaikan dengan kondisi kekhasan, yang potensi unggulan daerah.  

Pembagian satuan-satuan pemerintahan (daerah otonom) dalam hubungan hirarki 
merupakan konsekuensi logis bentuk negara kesatuan, dan pada sisi yang lain 
membawa pula konsekuensi pada hubungan wewenang melalui jalur koordinasi dan 
pengawasan, di samping pembinaan dan kerjasama. Konsekuensi dari adanya 
distribusi kekuasaan secara vertikal kepada satuan-satuan pemerintahan daerah 
(sebagai daerah otonom) dalam rangka desentralisasi terjadi pula distribusi 
pendapatan, yang diterima daerah sebagai pendapatan Daerah.  

2. Otonomi Khusus  

Momentum reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) 
mengamanatkan suatu koreksi terhadap berbegai penyimpangan pelaksanaan ideologi 
Pancasila dan ketentuan UUD 1945. Wujud nyata dari amanat MPR-RI tersebut adalah 
pengaturan dan pembentukan otonomi khusus, sebagaimana termuat dalam:  

(1) Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 
tahun 1999-2004, pada Bab IV huruf G mengenai Pembangunan Daerah dalam 
angka 2 antara lain memuat kebijakan otonomi khusus bagi Aceh dan Irian Jaya; 
dan  
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(2) Dalam salah satu bagian dari Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/2000 tentang 
Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Bagian III 
mengenai Rekomendasi.  

Rumusan Tap MPR-RI No. IV/MPR/1999 menyatakan: ”... dalam rangka 
mengembangkan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang 
memerlukan penanganan segera dan sungguh-sungguh, maka perlu ditempuh 
langkah-langkah sebagai berikut:  

Daerah Istimewa Aceh:  

(a) Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keseragaman sosial budaya 
masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah 
otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang;  

(b) Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan 
pengurusan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik 
selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan 
Daerah Militer.  

Irian Jaya  

(a) Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keseragaman sosial budaya 
masyarakat Irian Jaya melalui penetapan otonomi khusus yang diatur dengan 
undang-undang;  

(b) Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses 
pengadilan yang jujur dan bermartabat.  

Adapun Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/2000 menetapkan: ”... undang-undang 
Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya sesuai amanat Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan 
Negara tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001 dengan 
memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan...”.  

Dalam konteks nasional, kedua Ketetapan MPR-RI tersebut merupakan langkah 
penting dan mendasar peralihan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang 
sentralistik kepada sistem desentralistik. Situasi penyelenggaraan pemerintahan 
negara yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yang mendasari lahirnya 
kedua Ketetapan MPR-RI tersebut, turut mengilhami lahirnya Pasal 18B UUD 1945 
(perubahan kedua).  

Menurut Pasal 18B UUD 1945:  

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 
bersifat khusus dan atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.  

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
diatur dalam undang-undang.  
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3. Pemilihan Kepala Daerah  

Perbedaan substansial antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan Undang-undang 
Pemerintahan daerah sebelumnya adalah kedudukan kepala daerah yang proses 
pemilihannya dilakukan secara demokratis. Dasar konstitusional, pemilihan tersebut 
merujuk pada hasil perubahan kedua UUD 1945 pada pasal 18 ayat (4) menyatakan, 
”Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, 
Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.”  

Undang-undang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara: pertama, pemilihan oleh 
DPRD, kedua, pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pasal 62 Undang-undang No. 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak 
mencantumkan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah. Dengan demikian, makna pemilihan Kepala Daerah secara demokratis 
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh 
rakyat.  

Berkaitan dengan keberadaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Philipus M. Hadjon 
mengatakan bahwa: Prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pasal 18 (ayat 3 dan 4) 
menyangkut pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah secara langsung... Dengan 
demikian dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, pemilihan umum tidak 
hanya untuk memilih wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD) tetapi juga untuk Kepala 
Pemerintahan. Menurut DPR yang diwakili Patrialis Akbar dan Lukman Hakim 
Saifuddin dalam keterangan tertulis tertanggal 14 Februari 2005 pada sidang 
Mahkamah Konstitusi untuk putusan perkara gugatan judicial review UU Nomor 32 
Tahun 2004 terhadap UUD 1945 mengatakan: Lahirnya kata demokratis yang 
dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ketika itu menjelang perubahan kedua 
tahun 2000. Setidak-tidaknya dikarenakan adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda 
mengenai cara pemilihan Kepala Daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan 
kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan sepenuhnya mengikuti apa 
yang terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden sementara pendapat yang 
lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung.  

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengatakan: Rumusan ”dipilih secara 
demokratis” dalam ketentuan pilkada juga mempertimbangkan pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa 
sebagaimana dimaksudkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 .... Tetapi hal ini tidak dapat 
diartikan bahwa pilkada secara langsung menjadi satu-satunya cara untuk memaknai 
frasa ”dipilih secara demokratis” yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ... 
Namun kenyataannya dalam menjabarkan maksud ”dipilih secara demokratis” dalam 
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pembuat undang-undang telah memilih cara pilkada 
secara langsung. Sebagai konsekuensinya asas-asas dan lembaga penyelenggara 
pemilu harus tercermin dalam penyelenggaraan pilkada.”  

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sangat mendukung iklim otonomi daerah. 
Harapan bahwa Kepala Daerah yang terpilih adalah putra daerah yang sangat 
memahami dan dikenal luas oleh warga masyarakat di daerahnya menjadi dasar yang 
sangat kuat bahwa pelaksanaan otonomi daerah dengan pemilihan kepala daerah 
secara langsung dapat berjalan dengan sinergis. 
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Hakekat Otonomi Daerah Dalam  

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 
ayat (1), menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang 
berbentuk republik”. Istilah Negara Kesatuan (bersusun tunggal), adalah bahwa 
susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara. Dengan kata lain Indonesia tidak 
mengenal konsep negara bagian di dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya. 
Dengan demikian dalam “negara kesatuan” hanya ada satu pemerintah, yaitu 
Pemerintahan Pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam 
bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan 
melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.

 

Walaupun konsep negara Indonesia sebagai negara kesatuan jika dilihat dari luas 
wilayah kurang cocok. Namun, dengan pemberian otonomi inilah kita semua dapat 
meringankan tugas-tugas pemerintahan pusat. Sebab, jika menelaah sejarah 
sentralisasi yang pernah dipraktikan di Indonesia sendiri kurang cocok.  

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kekuasaan negara 
kesatuan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah, walaupun 
dalam implementasinya, negara kesatuan bisa berbentuk sentralisasi, yang segala 
kebijaksanaan dilakukan secara terpusat ataupun berbentuk desentralisasi, yang 
segala kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara (pemerintahan) dipencarkan.  

Ciri yang melekat pada negara kesatuan, yaitu (1) adanya supremasi dari parlemen 
atau lembaga perwakilan rakyat pusat dan (2) tidak adanya badan-badan bawahan 
yang mempunyai kedaulatan (the absencee of subsidiary soveriegn bodies). 
Kedaulatan yang terdapat dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi, bentuk 
pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan adalah sebagai usaha 
mewujudkan pemerintahan demokrasi, di mana pemerintahan daerah dijalankan 
secara efektif, guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat.  

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, yang dimaksud dengan negara 
kesatuan adalah:  

“Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan 
Daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan Pemerintahan Pusat merupakan 
kekuasaan yang menonjol dalam negara dan tidak ada saingannya dari Badan 
Legislatif Pusat dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan yang di daerah 
bersifat derivatif (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonomi yang luas”. 

Sedangkan makna berbentuk Republik dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah ditujukan pada bentuk 
Pemerintahan Negara Indonesia. Menurut George Jellinek, Republik adalah sebagai 
lawan dari Monarki. Perbedaan antara monarki dan republik, benar-benar mengenai 
perbedaan dari pada sistim pemerintahannya. Untuk membedakannya digunakan 
kriteria suatu pertanyaan tentang bagaimana terbentuknya “kemauan” negara.  

Kemauan negara dipergunakan oleh Jellinek sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan 
negara, oleh karena negara itu dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai 
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dasar-dasar hidup dan dengan demikian negara itu mempunyai kehendak atau 
kemauan. Kemauan negara ini sifatnya abstrak, sedangkan dalam bentuknya yang 
kongkrit kemauan negara itu menjelma sebagai hukum atau undang-undang.  

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahannnya dianut 3 (tiga) asas yaitu:  

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di 
wilayah tertentu.  

3. 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.  

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, sedangkan daerah otonom 
selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengertian otonomi yang luas menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih tersebut 
itulah yang dimaknai sebagai otonomi daerah. Istilah otonomi sendiri secara etimologi 
berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu auto (sendiri), dan nomos (peraturan) atau 
“undang-undang”. Oleh karena itu menurut Muslimin bahwa “otonomi”diartikan 
sebagai pemerintahan sendiri. Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut 
Fernandez adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang 
memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan 
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 

Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Fernandez apabila dikaitkan dengan pemaknaan negara kesatuan 
menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, maka yang memberikan hak, 
wewenang dan kewajiban kepada daerah yaitu berasal dari Pemerintah Pusat atau 
yang disebut juga sebagai pelaksanaan asas desentralisasi. Penguatan pelaksanaan 
otonomi daerah oleh Pemerintahan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia secara historis sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1945 sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai dampak dari 
reformasi konstitusi (Constitutional Reform) yang terjadi di Indonesia.  

Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Baik 
dalam definisi daerah otonom maupun otonomi daerah mengandung elemen 
wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan 
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substansi daerah otonomi yang diselenggarakan secara konseptual oleh Pemerintah 
Daerah.  

Untuk lebih mempertajam bahasan tentang definisi desentralisasi, di bawah ini 
beberapa definisi yang diungkapkan oleh beeberapa pendapat para ahli “doktrin” 
yaitu:  

a. Menurut Joniarto, dalam negara kesatuan semua urusan negara menjadi 
wewenang sepenuhnya dari pemerintah (Pusat)-nya. Kalau negara yang 
bersangkutan mempergunakan asasa desentralisasi di mana di daerah-daerah 
dibentuk pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga 
sendiri, kepadanya dapat diserahkan urusan tertentu untuk diurus sebagai rumah 
tangganya sendiri. 

b. Menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan: “Desentralisasi mengandung 
makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga 
oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan 
teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah 
diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan 
pemerintahan”. 

c. Menurut Rondinelli, desentralisasi merupakan sebagai transfer tanggng jawab 
dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah 
pusat dan agen-agennya kepada unit kementerian pemerintah pusat, unit yang ada 
di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi publik semi otonom, otoritas 
regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non 
pemerintah dan organisasi nirlaba. 

d. Menurut Shahid Javid Burki dkk, menggunakan istilah desentralisasi untuk 
menunjukan adanya proses perpindahan kekuasaan politik, fiskal dan administrasi 
kepada unit pemerintah sub nasional. Oleh karena itu yang terpenting adalah 
adanya pemerintah daerah yang terpilih melalui pemilihan lokal (elected sub-
national government). 

e. Menurut M. Turner dan D. Hulme berpandangan bahwa yang dimaksud dengan 
desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa 
pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada 
beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat ke publikyang dilayani.

 
Dari 

pemaknaan asas desentralisasi tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa hal, 
diantaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; (2) 
desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; (3) desentralisasi 
sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan 
kewenangan; serta (4) desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan 
pembentukan daerah pemerintahan. 

Bagir Manan berpandangan bahwa desentralisasi dilihat dari hubungan pusat dan 
daerah yang mengacu pada UUD 1945, maka: pertama, bentuk hubungan antara pusat 
dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta (secara 
bebas) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kedua, bentuk hubungan 
antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah untuk 
berinisiatif atau berprakarsa. Ketiga, bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat 
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berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Keempat, bentuk 
hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan 
kesejahteraan sosial di daerah  

Ada beberapa alasan ideal mengapa asas desentralisasi diterapkan bagi 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang diungkapkan oleh The 
Liang Gie, diantaranya: 

a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi 
dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang 
pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.  

b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan 
pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan 
melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.  

c. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan Pemerintahan 
Daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan 
yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah 
setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.  

d. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian dapat 
sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, 
keadaan penduduk, kegiatan ekonomi watak kebudayaan atau latar belakang 
sejarahnya.  

e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena 
pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu 
pembangunan tersebut.  

Melalui penelusuran lebih dalam dinamika perkembangan konsepsi desentralisasi, 
dalam aktualisasinya akan terlihat dengan jelas tidak luput dari  

polemik antara pihak yang pro dan kontra atas konsep desentralisasi itu sendiri. 
Diskursus terkait dengan desentralisasi pada tataran konseptual memunculkan 
kerumitan-kerumitan tertentu dalam memahami konsep itu sendiri. Pemahaman 
konsep desentralisasi dalam pengertiannya mengandung pengertian yang beragam 
tergantung dari sudut pandang mana desentralisasi itu diartikan. Diantara disiplin 
ilmu yang telah memberikan kontribusi dalam kajian desentralisasi dan otonomi 
daerah tersebut adalah ilmu ekonomi, hukum, sosiologi dan antropologi. Akibatnya, 
dapat dimengerti bila kemudian konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah 
dirumuskan dalam “bahasa” yang berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang 
bersangkutan.  

Namun demikian, kompleksitas konsep desentralisasi tersebut, secara umum, dapat 
dikategorikan dalam 2 (dua) perspektif utama, yakni: political and administrative 
decentralisation perspectives (perspektif desentralisasi politik dan desentralisasi 
administrasi). Adapun yang menjadikan perbedaan mendasar dari dua perspektif ini 
terletak pada rumusan definisi dan tujuan desentralisasi itu sendiri. Perspektif 
desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Menurut Parson (1961), desentralisasi 
mengandung pengertian sebagai sharing of the governmental power by a central 
ruling group with other groups, each having authority within a specific area of state.
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Apabila pengertian desentralisasi ditinjau dari perspektif administrasi diartikan 
sebagai delegasi wewenang administrasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah. Guna lebih dalam  memahami desentralisasi administrasi, Rondinelli and 
Cheema (1983:18) mengatakan bahwa “Decentralisation is the transfer or planing, 
decision-making, or administrative authority from central government to its field 
organisations, local administrative units, semi autonomous and parastatal 
organisations, local government, or non government organisations”.  

Adanya perbedaan diantara dua perspektif tersebut dalam mendefinisikan 
desentralisasi, tidak dapat dihindari, memiliki implikasi pada pebedaan dalam 
merumuskan tujuan utama yang hendak dicapai. Secara umum perspektif 
desentralisasi politik lebih menekankan tujuan yang hendak dicapai pada aspek politis, 
antara lain: untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para 
penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat, serta untuk mempertahankan integrasi 
nasional. Dalam formulasi yang lebih rinci Smith (1985), kemudian telah membedakan 
tujuan desentrslisasi tersebut berdasarkan kepentingan nasional (pemerintah pusat), 
dan dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah.  

Dalam formulasi yang lebih rinci, Smith (1985), kemudian telah membedakan tujuan 
desentralisasi tersebut berdasarkan kepentingan nasional (Pemerintah Pusat), dan 
dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah. Bila di lihat dari sisi kepentingan 
Pemerintah Pusat, menurut Smith (1985) sedikitnya ada tiga tujuan utama dari 
desentralisasi, yaitu: 

a. Pertama, melalui praktek desentralisasi, diharapkan masyarakat akan belajar 
mengenali dan memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik yang 
mereka hadapi.  

b. Kedua, to provide training in political leadership (untuk latihan kepemimpinan). 
Tujuan ini berangkat dari asumsi dasar bahwa Pemerintah Daerah merupakan 
wadah yang paling tepat untuk training bagi para politisi dan birokrat, sebelum 
meraka menduduki berbagai posisi penting di tingkat nasional.  

c. Ketiga, desentralisasi dari sisi kepentingan Pemerintah Pusat adalah to create 
political stability (untuk menciptakan stabilitas politik). Melalui kebijaksanaan 
desentralisasi akan mampu mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, dan 
kehidupan politik yang stabil.  

Di lihat dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah, menurut Smith (1985) sedikitnya 
ada tiga tujuan utama dari desentralisasi, yaitu:  

a. Pertama, desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan apa yang disebut dengan 
political equality. Ini berarti, melalui pelaksanaan desentralisasi, diharapkan akan 
lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai 
aktifitas politik di tingkat lokal.  

b. Kedua, desentralisasi dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah adalah local 
accountability. Maksudnya, melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan 
dapat tercipta peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah dalam 
memperhatikan hak-hak dari komunitasnya, yang meliputi: hak untuk ikut serta 
dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta 
hak untuk mengontrol pelaksanaan Pemerintahan Daerah itu sendiri.  
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c. Ketiga, desentralisasi dari sisi kepentingan Pemerintahan Daerah adalah local 
responsivenees. Asumsi dasar dari tujuan desentralisasi yang ketiga ini adalah: 
karena Pemerintahan Daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang 
dihadapi oleh komunitasnya, maka melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan 
akan menjadi jalan yang terbaik utnuk mengatasi dan sekaligus meningkatkan 
akselerasi dari pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.  

Tujuan desentralisasi secara umum tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan 
pemeritahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. 
Bahasan desentralisasi baik secara konseptual maupun aktualisasi tidak terlepas dari 
keberadaan suatu sistem yang lebih besar, mengingat asas desentralisasi bukan 
merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri melainkan rangkaian dari sistem yang 
sudah terbangun sebelumnya, yaitu “sentralisasi”. Menurut Herbert H Werlin, bahwa 
sesungguhnya desentralisasi tidak terjadi tanpa sentralistik, mengingat sentralsitik 
merupakan titik awal lahirnya desentralisasi. 

Menurut Laica Marzuki, dekonsentrasi merupakan ambtelijke decentralisastie atau 
delegatie van bevoegdheid, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan 
negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan 
kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah 
pusat.  

Menurut Instituut voor Bestuurswetenschappen dalam laporan penelitian tentang 
organisasi pemerintahan 1975 (onderzoek naar de besttuurlijke organisatie) seperti 
dikutip Philipus M. Hadjon, bahwa: “Dekonsentrasi adalah penugasan kepada 
pejabat atau dinas yang mempunyai hubungan hirarki dalam suatu badan 
pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk 
mengatur dan membuat keputusan dalam maslah-masalah tertentu, 
pertanggungjawaban terakhir tetap pada badan pemerintahan yang bersangkutan”.  

Adapun menurut Bagir Manan, dekonsentrasi hanya bersangkutan dengan 
penyelenggaraan administrasi negara, karena itu bersifat kepegawaian (ambtelijk). 
Kehadiran dekonsentarsi semata-mata untuk ”melancarkan” penyelenggaraan 
pemerintahan sentral di daerah. Penerapan asas dekonsentrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan mendapat legitimasi yang kuat, mengingat 
keberadaannya telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Dekonsentrasi adalah 
pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayahnya. 

Pengertian delegasi menurut Philipus M.Hadjon, dengan mengutip Pasal 10:3 AWB, 
“delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat “besluit”) oleh 
pejabat pemerintahan (pejabat tun) kepada pihak lain dan wewenang tersebut 
menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.” 

J.B.J.M. ten Berge mengemukakan syarat-syarat delegasi sebagai berikut dijelaskan di 
bawah ini:  

a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri 
wewenang yang telah dilimpahkan itu;  
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b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya 
delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dapat peraturan 
perundang-undangan;  

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian 
tidak diperkenankan adanya delegasi;  

d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk 
meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;  

e. Peraturan kebijakan (bleidsregel), artinya delegasi memberikan instruksi 
(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

 
 

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa:  

“Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu 
bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n 
pejabat tun yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun 
yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap 
ada pada pemberi mandat.”  

Dalam mandat ini juga tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau 
pengalihtangan kewenangan. Dengan mendasarkan pada pengertian dekonsentrasi 
sebagai “pelimpahan wewenang dari pemerintah………”, maka dengan pengertian 
yang demikian berarti wewenang yang dimiliki oleh organ Pusat di daerah yang 
melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi adalah bukan suatu mandat.  

Dalam suatu dekonsentrasi tidak terdapat pembentukan lembaga baru yang terpisah 
drai organ Pemerintah Pusat. Artinya dalam dekonsentrasi, lembaga yang 
melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi adalah merupakan unsur Pemerintah Pusat. 
Menurut Bagir Manan,

  
mengemukakan bahwa:  

“Pengaturan dekonsentrasi, dengan demikian inheren dalam wewenang administrasi 
negara. Pengaturan dekonsentrasi baru menjadi wewenang pembentuk undang-
undang apabila administrasi negara bermaksud “mengalihkan” wewenang itu pada 
badan-badan di luar administrasi negara yang bersangkutan”.  

Kaitan tugas antara tugas pembantuan dengan desentralisasi dalam melihat hubungan 
pemerintah pusat dan daerah, seharusnya bertolak dari : (1) Tugas pembantuan adalah 
bagian dari desentralisasi, (2) Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas 
pembantuan karena dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi, (3) Tugas 
pembantuan sama halnya dengan otonomi yang mengandung unsur penyerahan 
bukan penugasan. Kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas 
pembantuan penyerahan tidak penuh. 

Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi juga berlangsung antara lembaga-
lembaga di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Sementara, 
pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di 
pusat kepada petugas perorangan pusat di daerah Dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah dikenal 
dengan pembagian urusan pemerintahan. 

Kekuasaan (Kewenangan) Negara diberikan secara atributif oleh konstitusi, yang 
dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan organik dalam rangka 
pendelegasian, delegasi menyentuh dalam aspek pembagian kewenangan antara 
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lembaga-lembaga Negara dan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. 
Pembagian kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan bias mengacu pada pola 
general competence,ultravires, dan campuran. Kewenangan pemerintah Pusat secara 
antribusi dari konstitusi, kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah dalam 
konsep delegasi dan mandat supaya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintah dapat berjalan dengan baik.  

Delegasi kewenangan kepada daerah bisa berbentuk penyerahan (otonomi) 
pelimpahan (dekonsentrasi) dan penugasan (medebewind) bias berwujud penyerahan 
secara penuh dan secara tidak penuh yang harus dilandasi suatu aturan supaya 
mendapat legitimasi formalistik dalam bingkai hukum, seperti kewenangan melalui 
unddang-undang organik pemerintahan daerah, undang-undang pembentukan daerah 
serta peraturan pemerintah penyerahan kewenangan sebagai penjabaran dari amanat 
undang-undang.  

Pedelegasian kewenangan dalam menjalankan republik ini mengalami pasang surut 
dalam implementasinya,yang disebabkan oleh beberapa hal berikut.  

a. Penyerahan kewenangan secara formal, namun tidak ditangani sepenuhnya oleh 
daerah karena berbagai alasan  

b. Suatu kewenangan yang telah diserahkan secara formal, namun tidak ditangani 
sepenuhnya oleh daerah karena berbagai alasan.  

c. Suatu kewenangan sudah diserahkan,baik secara formal maupun secara material. 
Daerah telah melaksanakan sebagaimana mestinya (sepenuhnya) tetapi dengan 
berbagai kebijakan pemerintah pusat mengakibatkan urusan tersebut ditarik 
secara tersirat  

d. Suatu kewenangan belum diserahkan kepada daerah sebagai wewenangnya, 
namun kenyataannya sudah lama diselenggarakan oleh daerah secara 
nyata,seolah-olah urusan itu sudah menjadi menjadi wewenang daerah.  

e. Suatu wewenang sudah lama diserahkan secara formal kepada daerah, tetapi 
dengan adanya perubahan dengan perkembangan zaman, urusan tersebut sudah 
tidak sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan atau urusan tersebut tidak faktual 
lagi ditangan daerah.  

f. Suatu kewenangan sesuai dengan perkembangan daerah sudah selayaknya menjadi 
urusan pemerintah pusat  

Pengertian Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah  

Secara konseptual dan empirik di berbagai negara, kata local dalam kaitannya dengan 
local government dan local autonomy tidak dicerna sebagai daerah, tetapi merupakan 
masyarakat setempat. Urusan dan kepentingan yang menjadi perhatian local 
government dan tercakup dalam local autonomy bersifat locality. Basis politiknya 
adalah lokalitas dan bukan bangsa. Pemerintahan lokal adalah representasi dari 
eksistensi lokalitas, sekaligus sebagai agen negara (pemerintah pusat).  

Seperti yang tampak pada pengertian local government yang diberikan oleh United 
Nation bahwa daerah otonom mengelola local affairs sebagaimana dikemukakan oleh 

Hampton bahwa: local authority are elected bodies and expected to develop policies 
appropriate to their localities whitin the framework of national legislation. juga 
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ditegaskan bahwa daerah otonom harus diberikan hak untuk mengatur urusan-urusan 
yang bersifat lokal.  

Daerah otonom adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan 
otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Biasanya suatu 
daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya 
merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang 
khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut. 

Menurut jenisnya, daerah otonom dapat berupa otonomi teritorial, otonomi 
kebudayaan, dan otonomi lokal.  

Pengertian "otonom" secara etimologis adalah "berdiri sendiri" atau "dengan 

pemerintahan sendiri". Sedangkan daerah otonom
 
adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa otonomi daerah adalah 
wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola 
untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, 
dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan 
ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Dengan kata 
lain, otonomi daerah memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangga sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dalam daerah 
tersebut. 

Pemerintah daerah, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pembagian politik 
suatu bangsa yang diberi kuasa oleh undang-undang, yang mempunyai kewenangan 
mengontrol secara substansi terhadap urusan-urusan lokal, yang merupakan badan 
hasil pemilihan atau seleksi secara lokal. Mathur menyatakan bahwa definisi 
pemerintahan daerah yang diberikan oleh PBB memberikan dasar bahwa pemerintah 
lokal adalah tingkat pemerintahan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan 
pemerintahan negara. Pemerintah lokal  dibentuk dengan undang-undang, memiliki 
tanggung jawab dan biasanya dihasilkan dalam suatu pemilihan lokal. 

Pemerintah daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah Gubernur, Bupati, atau 
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Sedangkan Pemerintahan daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 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 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Secara historis, asal usul dari struktur pemerintahan daerah berasal dari Eropa di abad 
ke-11 dan ke-12. beberapa istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah masih 
termasuk lama, berasal dari Junani dan Latin kuno. Koinotes (komunitas) dan demos 
(rakyat atau distrik) adalah istilah-istilah pemerintahan daerah yang digunakan di 
Yunani sampai sekarang. Municipality (kota atau kotamadya) dan varian-variannya 
berasal dari istilah hukum Romawi municipium. City (kota besar) berasal dari istilah 
Romawi civitas, yang juga berasal dari kata civis (penduduk). County (kabupaten) 
berasal dari comutates, yang berasal dari kata comes, kantor dari seorang pejabat 
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kerajaan.  Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD 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 Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 
 

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas 
desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan 
daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri ada beberapa ajaran yang 
menentukan pembagian penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka sistim 
desentaralisasi. yaitu :  

1. Ajaran rumah tangga materil;  

2. Ajaran rumah tangga formil;  

3. Ajaran rumah tangga riil.  

Menurut ajaran rumah tangga materil untuk mengetahui urusan manakah yang 
termasuk urusan rumah tangga daerah atau pusat, harus melihat dahulu kepada 
materi yang akan diurus oleh pemerintah masing-masing. Titik beratnya terletak pada 
macam-macamnya urusan yang akan diselenggarakan oleh pemerintahan dan sangat 
tergantung pada kemampuannya. Ukuran-ukuran tersebut tentunya bersifat sangat 
subyektif.  

Sedangkan menurut ajaran rumah tangga formil, bahwa segala urusan menjadi urusan 
rumah tangga pemerintah pusat dan hal yang lain dapat menjadi urusan rumah tangga 
daerah didasarkan kepada daya guna (efektifitas). Penyerahan tersebut dilakukan 
secara formil berdasarkan mekanisme yang diatur melalui undang-undang. Lain 
halnya menurut ajaran rumah tangga riil, bahwa sesuatu hal menjadi urusan 
pemerintah pusat atau daerah didasarkan kepada kebutuhan dan keadaan senyatanya. 
Akan tetapi kewenangan untuk mengatur sesuatu hal menjadi urusan pemerintah 
daerah dengan mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai. haruslah diatur 
dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.  

Disamping ajaran mengenai rumah tangga pemerintahan juga dikenal asas-asas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas dekonsentrasi dan asas 
desentralisasi. Disamping kedua asas tersebut, terdapat juga asas yang dipergunakan 
dalam sistim pemerintahan daerah yang dikenal tugas pembantuan (medebewind) 
atau asas yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai 
urusan yang sebenarnya merupakan urusan pemerintah pusat.  

Menurut CST Kansil, asas desentralisasi adalah “asas yang menyatakan penyerahan 
sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah 
yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga 
menjadi urusan rumah tangga daerah itu”

 
Sedangkan asas dekonsentarasi adalah 

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. kepala wailayah. atau kepala instansi 
vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.  
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Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat baik perencanaan maupun 
pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah 
pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam 
kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.  

Latar belakang dilaksanakannya sistim penyelenggaraan pemerintaaan yang 
dekonsentratif adalah karena tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan 
kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi. Hal ini juga dianut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nonor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan 
pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Perbedaan pelaksanaan pemerintahan menurut tugas pembantuan (medebewind) 
dengan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah. adalah tugas 
pembantuan (medebewind) pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah menurut 
garis kebijaksanaan pusat. oleh karena pada dasarnya urusan tersebut sebenarnya 
adalah menjadi urusan pemerintah pusat, namun oleh karena pelaksanaan urusan 
dilaksanakan di daerah. maka pemerintahan daerah membantu pelaksanaannya. 

Oleh karena itu, ada beberapa tujuan dan manfaat yang biasa dinisbatkan dengan 
kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi, yaitu:  

1) Dari segi hakikatnya, desentralisasi dapat mencegah terjadinya penumpukan 
(concentration of power) dan pemusatan kekuasaan (centralised power) yang 
dapat menimbulkan tirani;  

2) Dari sudut politik, desentralisasi merupakan wahana untuk pendemokratisasian 
kegiatan pemerintahan;  

3) Dari segi teknis organisatoris, desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan 
yang lebih efektif dan efisien;  

4) Dari segi sosial, desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi dari bawah yang 
lebih aktif dan berkembangnya kaderisasi kepemimpinan yang bertanggungjawab 
karena proses pengambilan keputusan tersebar di pusat-pusat kekuasaan di 
seluruh daerah;  

5) Dari sudut budaya, desentralisasi diselenggarakan agar perhatian dapat 
sepenuhnya ditumpahkah kepada kekhususan-kekhususan yang terdapat di 
daerah, sehingga keanekaragaman budaya dapat terpelihara dan sekaligus 
didayagunakan sebagai modal yang mendorong kemajuan pembangunan dalam 
bidang-bidang lainnya;  

6) Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, karena pemerintah daerah 
dianggap lebih banyak tahu dan secara langsung berhubungan dengan kepentingan 
di daerah, maka dengan kebijakan desentralisasi, pembangunan ekonomi dapat 
terlaksana dengan lebih tepat dan dengan ongkos yang lebkih murah.  

Sedangkan dalam konteks otonomi daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah menurut kebijakan daerah masing-masing asal tidak 
menyimpang dari kepentingan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan wewenang untuk 
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri ada pada pemerintah daerah yang 
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berarti membiarkan bagi daerah untuk berinisiatip sendiri dan merealisir apa yang 
sudah menjadi urusannya itu.  

Oleh karena urusan tersebut adalah urusan rumah tangga sendiri. maka pemerintah 
daerah memerlukan alat-alat perlengkapannya sendiri, termasuk didalamnya berbagai 
hal yang berkaitan dengan tata kepegawaian maupun yang berkaitan dengan persoalan 
keuangan. Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik berpedoman 
pada asas umum penyelenggaraan negara yang dalam hukum administrasi negara 
dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Asas-asas hukum tersebut 
tumbuh dan berkembang secara khusus di Negeri Belanda dan pada masa selanjutnya 
asas-asas umum pemerintahan yang layak tersebut sudah diterima sebagai norma 
hukum tidak tertulis”

 
yang meliputi :  

(1) Asas Kepastian Hukum (principle of legal security);  

(2) Asas Keseimbangan (principle of proportionality);  

(3) Asas Kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality);  

(4) Asas bertindak cermat (principle of carefulness);  

(5) Asas motifasi untuk setiap keputusan (principle of motivation);  

(6) Asas tidak mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of 
competence);  

(7) Asas Permainan yang layak (principle of fair play);  

(8) Asas Keadilan dan kewajaran (principle of reasonable or prohibition of 
arbitrariness);  

(9) Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting 
raised expectation);  

(10) Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the 
consequences of an annuled decision);  

(11) Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (principle of 
protecting the personal may of life);  

(12) Asas Kebijaksanaan (sapientia);  

(13) Asas Penyelenggaraan kepentingan umum (principle of publik service). Di dalam 
praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, asas-asas tersebut juga 
sudah mulai diterima. walaupun secara formal belum diakui sebagai norma 
hukum yang tertulis, yang harus ditaati oleh penyelenggara pemerintahan baik di 
pusat maupun di daerah.  

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah pada bagian Kedua Pasal 20 yang menyatakan bahwa:  

(1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan 
Negara yang terdiri atas :  

a. asas kepastian hukum;  
b. asas tertib penyelenggara negara;  
c. asas kepentingan umum;  
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d. asas keterbukaan;  
e. asas proporsionalitas;  
f. asas profesionalitas;  
g. asas akuntabilitas;  
h. asas efisiensi; dan  
i. asas efektifitas.  

(2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas 
desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  

(3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pemerintahan daerah 
menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.  

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersaebut di atas jelaslah bahwa asas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaanya adalah menggunakan 
asas otonomi dan tugas pembantuan. 
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Otonomi Daerah: Akhir Era Sentralistik? 

A. Dilema Desentralisasi 

Perjalanan sistem desentralisasi di Indonesia jika dirunut sepanjang sejarah 
perjalanan bangsa ini cukup panjang dan berliku. Perubahan politik di tahun 1990-an 
menjadi arus balik perjalanan bangsa Indonesia yang membawa beberapa dampak 
positif. Perubahan tersebut diantaranya mengubah tata hubungan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah ke arah yang lebih demokratis dengan memperbesar porsi 
desentralisasi. Dengan perubahan system pemerintahan tersebut, otomatis berbagai 
pranata pendukung system yang selama ini bersifat sentralistik juga mengalami 
perubahan. 

Sistem pemerintahan desentralisasi sebenarnya telah digagas oleh para pendiri negara 
ini dengan menempatkan satu pasal dalam UUD 1945 (pasal 18). Implementasi pasal 
tersebut selalu menimbulkan persoalan sejak tahun-tahun awal kemerdekaan. 
Pergulatan mencari makna kebangsaan yang dipandang sebagai identitas sekunder, 
selalu menghadapi persoalan identitas primer berupa kuatnya solidaritas etnik, agama, 
adat dan bahasa serta tradisi lokal. 

Faktor-faktor ini pula yang menyebabkan timbulnya pemberontakan kedaerahan 
selain faktor ketidakadilan dalam pembagiansumberdaya ekonomi antara Pusat dan 
Daerah (Maryanov,1958; Harvey, 1983). Sejak tahun 1945 itu pula, Pemerintah Pusat 
memandang pluralitas secara ambivalen. Di satu sisi mempromosikan Bhinneka 
Tunggal Ika sebagai semboyan resmi negara, di sisi lain menerapkan kebijakan 
sentralisasi karena kebhinekaan dilihat sebagai ancaman disintegrasi. 

Selama masa kepemimpinan Soekarno berlangsung 16 kali pergantian kabinet. Yang 
menarik dari proses tersebut adalah program-program kabinet yang menempatkan 
“desentralisasi”, “otonomi daerah” atau “memperbaiki hubungan Pusat-Daerah” 
sebagai prioritas. Meskipun usaha tersebut mengalami kegagalan, tetapi menunjukkan 
betapa penting dan mendesak mewujudkan hubungan Pusat-Daerah yang seimbang 
dan proporsional. Perpaduan antara tuntutan Daerah dan kehendak Pusat inilah yang 
terus menerus dicari. Oleh sebab itu sepanjang kepemimpinannya berlangsung 4 kali 
perubahan undang-undang pemerintahan daerah. Di bawah undang-undang no. 
1/1945 dilakukan pembentukan daerah-daerah otonom yang masih terbatas di Jawa. 
Jangkauan undang-undang ini sangat terbatas, mengingat sebagai negara baru masih 
mencaricari bentuk, termasuk susunan pemerintahan daerah yang pluralistik sebagai 
warisan penjajahan. Belanda menerapkan dua sistem yang berbeda, yaitu indirect rule 
untuk Jawa dan direct rule untuk luar Jawa. Dampak kedua sistem ini cukup besar 
dalam susunan pemerintahan lokal. Jika di Jawa otoritas tradisional dalam batasbatas 
tertentu masih kuat, maka di luar jawa kesatuan sosial dalam bentuk suku, wilayah, 
kepulauan saling memotong (cross cutting). 

Gejala ini di satu sisi menumbuhkan kuatnya identitas primer (primordialisme) di sisi 
lain berlangsung besaran (magnitude) oleh proses ekonomi kapitalistik yang 
mengintegrasikan ekonomi luar jawa secara langsung dengan pasar internasional. 
Undang-undang No. 22/1948 memberi ruang gerak daerah yang lebih luas disbanding 
sebelumnya. Guna menghidupkan pemerintahan lokal dan kesatuan sosial, dibentuk 
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daerah tingkat III yang satuannya dapat berupa desa atau satuan yang setingkat. 
Akibatnya kontrol Pusat terhadap Daerah berkurang tajam. Tidak mengherankan di 
bawah undang-undang tersebut berlangsung berbagai pemberontakan daerah (DI, TII, 
PERMESTA, RMS), selain pemberontakan PKI di Madiun. Guna mencegah 
menguatnya daerahisme, provinsialisme dan memperkuat kontrol Pusat, dikeluarkan 
undang-undang No. 1/1957. 

Di bawah undang-undang baru ini kandungan keseimbangan antara Pusat dan Daerah 
lebih mengemuka. Meskipun bukan produk DPR hasil pemilu 1955 secara penuh, 
hubungan Pusat-Daerah lebih demokratis. Tetapi kemacetan-kemacetan segera 
terjadi, yang penyebab utamanya adalah pembagian hasil hutan, pertambangan dan 
perkebunan yang lebih berpihak ke Pusat. Romantisme agama turut mempengaruhi 
ketegangan Pusat-Daerah, sehingga undangundang tersebut tidak dapat 
diimplementasikan secara optimal. Selain itu konflik ideologi partai dan politisasi 
massa untuk keperluan partaipartai, menguras energi dan tidak terdapat kesempatan 
untuk mengoptimalkan undang-undang tersebut. Ketegangan antar partai, khususnya 
antara PKI dan kekuatan oponennya, melahirkan undang-undang No. 18/1965. Aturan 
ini tidak banyak mewarnai hubungan Pusat-Daerah, sebab kekacauan segera terjadi. 

Di bawah kepemimpinan Soeharto, sentralisasi setengah hatinya Soekarno 
dikonkritkan. Soeharto tanpa ragu-ragu melihat keanekaragaman budaya, geopolitik 
kepulauan dan kemajemukan ideologi sebagai ancaman persatuan dan kesatuan 
bangsa. Integrasi nasional dalam visi Soeharto harus dimulai dari integrasi wilayah 
(keutuhan wilayah) dan merasuk ke integrasi bangsa (Soeharto, 1989). Dalam visi 
demikian, perbedaan ideologi tidak dapat ditoleransi. Itulah sebabnya mengapa 
kepemimpinan Soeharto anti partai, anti kemajemukan ideologi dan menyatukan 
ideologi dalam asas tunggal. Kekhawatiran akan lahirnya daerahisme dan 
provinsialisme, dipertegas dengan membatasi masa jabatan kepala daerah dan 
mekanisme pemilihan. Kepala Daerah tidak sepenuhnya dipilih oleh Dewan. Secara 
formal mekanismenya adalah perpaduan antara kehendak Daerah (mengusulkan tiga 
nama) dan kehendak Pusat (menentukan/memilih satu dari tiga yang diusulkan 
Dewan). 

Tetapi secara substantif, Kepala Daerah adalah orang Pusat yang ditempatkan di 
daerah. Selain didesain untuk mengendalikan Daerah,undang-undang No. 5/1974 
tidak memberi ruang gerak yang memadai bagi tokoh-tokoh Daerah untuk 
membangun kekuatan dengan identitas Daerah. Pembunuhan massal yang 
berlangsung pertengahan tahun 1960-an, merupakan kendala struktural bagi kekuatan 
masyarakat termasuk kekuatan-kekuatan di Daerah untuk melakukan tawar menawar 
dengan Pusat. 

Menguatnya sentralisasi di awal kepemimpinan Soeharto sesungguhnya memiliki 
argumen empirik yang kuat, seperti konflik ideologi global, geopolitik Indonesia yang 
berbentuk kepulauan dan pluralitas kultural. Latar belakang sebagai seorang militer 
yang sebelumnya terlibat secara aktif dalam memadamkan pemberontakan daerah dan 
sebagai orang Jawa yang tidak menempuh pendidikan tinggi, tidak memiliki referensi 
lain selain kebudayaan jawa. Dalam konsep kebudayaan jawa, kekuasaan itu utuh dan 
konkrit (Anderson, 1985), sehingga menerapkan desentralisasi berarti mengurangi 
kekuasaan pemimpin Pusat. 
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Pertimbangan empiris lainnya adalah kebutuhan akan kemajuan ekonomi yang 
mendesak. Syarat untuk itu adalah stabilitas social politik yang dimaknai sebagai 
terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut, dilakukan penataan struktur politik di awal tahun 1970-an. 
Dalam hubungan Pusat-Daerah, penataan tersebut mengkristal pada pembentukan 
sistem pemerintahan daerah yang tanggap terhadap komando Pusat (Mas’oed, 1989). 
Jenjang pemerintahan didesain bertingkat dengan kepemimpinan berlatar belakang 
militer untuk memastikan dipatuhinya perintah Jenderal berbintang empat kepada 
jenderal berbintang dua di provinsi dan kepada para kolonel di kabupaten atau kota. 
Serentak dengan itu, birokrasi digunakan sebagai kekuatan utama perencana dan 
pelaksana. Pilihan itu untuk menjamin rantai komando dari Jakarta ke pelosok tanah 
air, mengingat hanya birokrasi kekuatan yang tersebar ke pelosok tanah air. 

Tetapi, setelah pembangunan menunjukkan bukti-bukti konkrit seperti meningkatnya 
usia harapan hidup dari 44 tahun (1965) menjadi 59 tahun (1995), meningkatnya 
angka partisipasi sekolah dasar yang mencapai 100 persen sejak tahun 1993, 
meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dari negara miskin (1965) ke negara 
berpendapatan menengah (1995) dan menurunnya angka kemiskinan dari 45 persen 
penduduk Indonesia (1965) menjadi 13,5 persen (1995), ternyata format hubungan 
Pusat-Daerah tidak mengalami perubahan. Padahal dalam teori pembangunan, 
perubahan-perubahan yang mengarah ke semakin meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat, diperlukan ruang yang lebih terbuka untuk memberi wadah partisipasi 
masyarakat (Huntington, 1968). 

Kegagalan membangun institusi yang mampu memberi tempat partisipasi masyarakat, 
akan menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Ruang dan institusi 
yang dimaksud adalah partisipasi, transparansi, keadilan dan kompetisi. Singkatnya, 
demokratisasi. 

Secara politik, desentralisasi merupakan langkah menuju demokratisasi. Dengan 
desentralisasi, pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga kehadiran pemerintah 
lebih dirasakan oleh rakyat dan keterlibatan rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata. Secara sosial, 
desentralisasi akan mendorong masyarakat ke arah swakelola dengan memfungsikan 
pranata sosial yang merupakan social capital dalam menyelesaikan persoalan-
persoalan yang mereka hadapi. Dengan pranata yang telah internalized, mekanisme 
penyelesaian mereka pandang lebih efektif, efisien dan adil. 

Sedangkan secara ekonomi, desentralisasi diyakini dapat mencegah eksploitasi Pusat 
terhadap daerah, menumbuhkan inovasi masyarakat dan mendorong motivasi 
masyarakat untuk lebih produktif. Secara administratif akan mampu meningkatkan 
kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, meningkatkan 
akuntabilitas atau pertanggung jawaban publik. 

Baik Undang-Undang No. 22/1999 maupun amandemennya UU No. 32/2004 tentang 
Perintahan Daerah menganut pemikiran seperti itu. Bahwa peningkatan kualitas 
kehidupan masyarakat, kualitas pelayanan pemerintah dan optimalisasi peran serta 
masyarakat dalam pembangunan, merupakan trimatra yang mendasari lahirnya UU 
No. 22/1999 dan amandemennya yaitu UU No. 32/2004. 
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Gagasan pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan masyarakat, masih jauh 
dari harapan, jika memperhatikan kinerja birokrasi selama beberapa tahun terakhir. 
Selain format ideal bagi keberadaan birokrasi di berbagai level pemerintahan belum 
menemukan bentuknya, tarik menarik antara pemerintah daerah propinsi dengan 
kabupaten dan dengan Pusat, masih mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di 
Indonesia. Selain itu kecenderungan semua level pemerintahan untuk menjalankan 
semua fungsi pelayanan juga masih dominan, sehingga kecenderungan masyarakat 
sebagai obyek penerima pelayanan juga masih menonjol. 

Intervensi pemerintah di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya 
kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan 
dan demokrasi. Arahan dan statutory requirement yang terlalu besar dari Pemerintah 
Pusat menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati, sehingga 
pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan 
bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 
2002). Besarnya arahan dari Pusat itu didasarkan atas pertimbangan menjamin 
stabilitas nasional dan kondisi sumberdaya manusia di daerah. Hal demikian dapat 
dipahami sebab konteks sosial dan politik dirumuskannya UU No. 5/1974 adalah 
penegakan stabilitas nasional dan pemberantasan kemiskinan serta keterbelakangan 
masyarakat. Tetapi dalam jangka panjang, sentralisasi seperti itu telah menimbulkan 
rendahnya akuntabilitas, memperlambat pembangunan infrastruktur sosial, 
rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik, serta memperlambat 
pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di daerah (Bastin dan Smoke, 1992). 
Apalagi sejak tahun 1990-an berlangsung new game di fora internasional di mana 
negara tidak akan mampu lagi sebagai pemain tunggal dalam menghadapi hyper 
competitive. Pemerintah akan terlalu besar untuk menyelesaikan masalah kecil dan 
terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 

B. Kendala-kendala Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

Pada dasarnya, desentralisasi bertujuan membangun partisipasi masyarakat dan 
mengundang keterlibatan publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan, 
implementasi dan evaluasi pembangunan yang dijalankan. Untuk itu, desentralisasi 
memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk secara demokratis mengatur 
pemerintahannya sendiri sebagai manifestasi dari cita-cita sistem desentralisasi. 
Tetapi, pelaksanaan sistem ini mendapatkan tantangan yang cukup besar. Kendala-
kendala tersebut diantaranya adalah (1) mindset atau mentalitas aparat birokrasi yang 
belum berubah; (2) hubungan antara institusi pusat dengan daerah; (3) sumber daya 
manusia yang terbatas; (4) pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan 
kekuasaan, penguasaan aset dan adanya semacam gejala powershift syndrom yang 
menghinggapi aparat pemerintah; dan (5) keinginan pemerintah untuk menjadikan 
desa sebagai unit politik di samping unit sosial budaya dimana desa memiliki tatanan 
sosial budaya yang otonom. 

Pada kenyataannya, mindset atau mentalitas menjadi kendala yang cukup besar bagi 
pelaksanaan tata pemerintahan yang baru ini. Selama kurang lebih 5 tahun 
pelaksanaan otonomi daerah (2000-2005), timbul berbagai persoalan yang 
disebabkan karena pola piker dan mentalitas yang belum berubah. Di masa lalu, 
sistem sentralistik mengebiri inisiatif lokal dan menempatkan pemerintah pusat 
sebagai penguasa yang memiliki wewenang sangat besar atas berbagai bentuk 
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kebijakan pembangunan. Keseragaman dan kepatuhan daerah terhadap pusat menjadi 
kata kunci sekaligus sebagai mainstream dan ideologi pembangunan yang dijalankan. 
Karenanya, pada masa itu kritik menjadi sesuatu yang tabu dan jika terlontar akan 
sangat mudah untuk dijerat secara hukum sebagai tindakan subversi atau anti 
pemerintah. 

Setidaknya, selama 32 tahun proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga 
tidak mengherankan jika mentalitas birokrasi pada akhirnya mengikuti pola tersebut. 
Terlebih lagi, konflik menjadi sesuatu yang tabu dan keberagaman dipandang sebagai 
ancaman dan sumber disintegrasi bangsa. Pada masa kepemimpinan Suharto, pola 
pemerintahan yang diterapkan dalam struktur kekuasaan dikenal sebagai 
pemerintahan yang harmoni tanpa gejolak dengan mengembangkan ideologi Triple S 
yaitu Serasi, Selaras dan Seimbang. Pada akhirnya terbentuklah subordinasi hubungan 
antara pemerintah pusat dan daerah dengan kekuasaan sepenuhnya berada di 
pemerintah pusat. 

Subordinasi yang berlangsung lama menjadi penyebab ketergantungan daerah sangat 
tinggi. Maka, pada saat terjadi perubahan sistem yang sentralistik menjadi 
desentralisasi, daerah kurang memiliki kesiapan terutama dalam hal mengambil 
inisiatif dalam menentukan kebijakan. Tentu saja desentralisasi dan otonomi daerah 
mengandung berbagai konsekuensi, diantaranya adalah mentalitas dan kapasitas 
pemerintah daerah yang harus memadai sehingga dapat menjamin pelaksanaan 
desentralisasi secara maksimal. Dengan kewenangan yang cukup besar berada di 
tangan pemerintah daerah, berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan sekaligus 
tanggung jawab yang lebih besar daripada sistem yang berlangsung sebelumnya. 

Hanya saja, kendala sumber daya manusia hingga saat ini masih membayangi-bayangi 
kinerja aparat pemerintah daerah. Maka, tidak mengherankan jika pada saat ini, 
muncul persoalan-persoalan seperti batas wilayah, ketidakharmonisan hubungan 
antar institusi pusatdaerah, berbagai konflik horizontal yang dipengaruhi oleh 
konfigurasi etnis atau sentimen primordial dan berbagai kebijakan untuk 
meningkatkan pendapatan daerah yang cenderung memberatkan rakyat. Dalam situasi 
yang serba terkungkung selama lebih dari tiga puluh tahun, tiba-tiba daerah memiliki 
kewenangan yang sedemikian besar. Implikasi dari pelimpahan wewenang tersebut di 
sebagian daerah menimbulkan munculnya kembali chauvinisme kedaerahan seperti 
munculnya kekuatan-kekuatan kelompok aristokrasi dalam politik lokal, kekuatan 
yang di masa Orde Baru ditekan. 

Kepentingan yang berorientasi pada kekuasaan politis dan penguasaan aset daerah 
menjadi persoalan yang kerap mencuat dalam masa transisi pelaksanaan 
desentralisasi dan otonomi daerah. Konflik kepentingan berupa penguasaan aset 
seringkali menjadi kerikil dalam perjalanan proses desentralisasi. Gejala etno-
sentrisme mulai muncul pada saat meledaknya kerusuhan berlatar belakang etnis di 
beberapa wilayah seperti Sampit, Poso, Ambon dan di beberapa daerah pemekaran. 
Bahkan pada saat dipilihnya kepala daerah berdasarkan UU No. 22/1999 di tahun 
2000, isu PAD (Putra Asli Daerah) merebak. Tuntutan dipilihnya gubernur, bupati 
serta walikota Putra Asli Daerah bahkan masuk ke dalam tata tertib DPRD. 

Ini menunjukkan bahwa isu putra daerah merupakan isu yang paling sentisitf dan 
berpotensi mengganggu hubungan baik antara pendatang tetapi telah lama berdomisili 
di tempat tersebut dan mengenal secara baik daerah tersebut. Orang-orang yang 
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potensial dan berkualitas tetapi bukan putra daerah akan cenderung tersingkir dalam 
proses politik di daerah dan hanya akan mendapat peran pinggiran saja. Proses ini 
selanjutnya akan mengarah pada penurunan kualitas kepala daerah jika persyaratan 
utama menjadi kepala daerah bertumpu pada kriteria putra asli daerah. 

Keinginan memiliki kepala daerah dengan kriteria putra asli daerah bukanlah 
keinginan yang buruk. Terlebih lagi jika keinginan tersebut didasari harapan bahwa 
putra daerah akan lebih sensitive terhadap kebutuhan daerah dan mampu 
mengamodasi kepentingan berbagai lapisan masyarakat. Tetapi, akan sangat 
berbahaya jika ternyata isu tersebut sengaja dihembuskan sekedar sebagai cara 
melicinkan jalan untuk meraih kekuasaan semata. Hal ini dapat saja terjadi mengingat 
sepanjang Orde Baru pemerintah pusat menentukan seluruh kebijakan di daerah. 
Penunjukan kepala daerah oleh pemerintah pusat dan penempatan PNS yang berasal 
dari orang luar daerah terutama Jawa setidaknya membangkitkan kecemburuan sosial 
di kalangan elit daerah. Terlebih lagi, aparat pemda kerap menguasai akses yang ada di 
daerah dengan menempatkan kerabat dalam jajaran birokrasi, menguasai 
perekonomian daerah dengan memberikan fasilitas dan kemudahan menjadi rekanan 
pemda kepada kroni-kroninya, serta melakukan korupsi dengan leluasa. Sakit hati dan 
kecemburuan kolektif seolah mendapatkan penyalurannya dalam masa desentralisasi 
dan otonomi daerah. Isu putra asli daerah menjadi isu sentral sejak undangundang 
otonomi daerah dikeluarkan tahun 1999. 

Pejabat pemerintah pusat di Jakarta pun memiliki kepentingan yang sangat besar 
terhadap kebijakan otonomi daerah. Selama pemerintahan Orde Baru pejabat pusat 
menikmati kekuasaan yang sangat besar dan hampir tanpa kontrol sama sekali karena 
diuntungkan oleh situasi politik yang sangat sentralistik dan otoritarian. 
Pandangannya terhadap daerah hampir sebagai objek yang dapat dibantu, dibina dan 
sekaligus diperas. Oleh karena itu, pejabat pusat biasanya diperlakukan dengan sangat 
istimewa dan mendapatkan berbagai fasilitas dari daerah. Karenanya, hampir tidak 
mungkin terjadi pejabat pemerintah daerah mengkritisi kebijakan pusat terhadap 
daerah. Konsekuensinya akan terlalu besar, baik bagi daerah itu sendiri maupun 
pejabat yang bersangkutan. 

Setelah desentralisasi sistem dilakukan, kebanyakan pejabat di Jakarta berusaha 
melindungi semaksimal mungkin, agar kekuasaan yang dimiliki tidak dialihkan ke 
daerah, terutama yang berimplikasi secara finansial. Mereka pada umumnya berusaha 
mempertahankan kewenangan yang ada. Departemen Kehutanan misalnya melakukan 
aksi mogok dalam perundingan dengan Menteri Negara Otonomi Daerah untuk 
merumuskan kewenangan kehutanan yang akan diserahkan kepada provinsi dan apa 
saja yang masih dilaksanakan oleh Kantor Departemen Kehutanan. Kepala Badan 
Pertanahan Nasional, yang dirangkap Menteri Dalam Negeri, bahkan berhasil 
meyakinkan Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden No. 10/2001 yang 
mementahkan kembali penyerahan kewenangan dalam bidang Pertanahan kepada 
Kabupaten dan Kota dengan berbagai alasan. 

Selanjutnya, Departemen Dalam Negeri sebagai lembaga yang paling memiliki 
wewenang dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Padahal, 
kewenangan departemen ini juga termasuk yang akan didesentralisasikan ke daerah. 
Besarnya kewenangan ini dapat dilihat dari intervensi Depdagri dalam pilkada lewat 
Permendagri No. 12/2005 yang dikeluarkan dalam pilkada yang baru berlangsung. 
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Permendagri tersebut di tingkat daerah menimbulkan ambuiguitas dalam penggunaan 
dan pertangggungjawaban dana pilkada. Di satu sisi, daerah telah menentukan 
anggaran yang disahkan dalam APBD, di sisi lain, peraturan tersebut tidak dapat 
diabaikan karena jika terdapat perbedaan satuan harga akan menimbulkan masalah 
dengan BPK dalam proses audit di kemudian hari. 

Secara psikologis, perubahan sistem pemerintahan dengan memberikan porsi 
wewenang yang lebih besar kepada daerah menyebabkan gejala yang dapat dikatakan 
sebagai ‘powershift syndrom’. Pemerintah pusat yang di masa sebelum 
diberlakukannya otonomi daerah memiliki wewenang yang sangat besar, terutama 
dalam UU No. 22/1999 menjadi ‘powerless’ di hadapan pemerintah daerah. 
Pergeseran kewenangan ini pun berpotensi menimbulkan konflik antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah. Pertama, konflik antara gubernur, bupati dan walikota dengan 
DPRD. Kedua, konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 

Di masa lalu, posisi lembaga legislasi hanya sebagai tukang stempel saja. Usaha 
sistematik tersebut menjadikan DPRD menjadi tidak berfungsi sebagai lembaga 
legislatif. Hal itu dimulai dengan UU No. 5/1974 yang menyatakan bahwa Pemerintah 
Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Akibat dari pemahaman seperti ini, Kepala 
Daerah yang sekaligus Bupati/Walikota yang menjadi aparat Pemerintah Pusat di 
Daerah dengan mudah menempatkan DPRD dalam posisi yang sangat lemah, karena 
Gubernur/Bupati/Walikota dapat melakukan apa saja atas nama pemerintah pusat 
tanpa harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Hal ini merupakan kenyataan yang 
sangat menonjol pada masa berlakunya UU No. 5/1974 (Syaukani, Affan Gaffar dan 
Ryaas Rasyid, 2004). 

Hal lain yang umum dilakukan dalam rangka melemahkan kedudukan DPRD melalui 
mekanisme kontrol terhadap lembaga tersebut. Pejabat daerah dan Ketua DPRD akan 
memberi peringatan kepada anggota legislatif yang bersikap kritis terhadap Kepala 
Daerah. Mekanisme ini lazim disebut sebagai mekanisme setengah kamar. Jika hal 
tersebut dilakukan lagi, maka anggota tersebut akan dipanggil oleh Pimpinan DPRD 
bersama Ketua Fraksi, dan juga melibatkan Fraksi ABRI. Mekanisme yang lengkap 
untuk menjadikan anggota DPRD populer dikenal sebagai mekanisme “satu kamar”. 
Jalan terakhir untuk menyingkirkan anggota DPRD yang kritis adalah dengan cara 
yang populer pada masa Orde Baru yaitu recalling. 

Saat ini, DPRD memiliki kewenangan yang lebih besar karena dalam pemerintahan 
daerah untuk mengkritisi berbagai kebijakan pembangunan dan Rancangan APBD. 
Jadi, kemungkinan terjadinya ‘balas dendam’ antar institusi ini bukan tidak mungkin 
dapat terjadi. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bahwa besarnya kewenangan 
DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota sebagai akibat dari perubahan DPRD 
dari yang semula merupakan bagian dari pemerintah daerah menjadi lembaga 
legislatif daerah, digunakan oleh orang-orang tertentu untuk mengadakan tawar 
menawar dengan kepala daerah untuk memperoleh uang (money politics). 

Hirarki hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah berpotensi menimbulkan 
konflik akibat pelimpahan wewenang ke daerah. UU No. 22/1999 memberikan 
kewenangan yang besar kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan wewenang yang 
sedemikian besar, timbul persepsi di kalangan pejabat pemerintah daerah bahwa 
mereka tidak lagi terikat dan tunduk kepada pemerintah pusat tingkat provinsi. 
Karenanya, sering terjadi bupati/ walikota tidak memenuhi undangan gubernur ke 
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ibukota provinsi dengan alasan kesibukan di daerah dan ketiadaan dana. Padahal, 
dalam UU No. 22/1999 sebelum amandemennya keluar yaitu UU No. 32/2004, 
gubernur masih memiliki fungsi koordinasi. Bagi gubernur, tentu kewenangan yang 
dimilikinya sangat jauh bergeser pada saat diberlakukannya UU No. 5/1974 dimana 
gubernur memiliki kewenangan yang sangat besar. Apalagi, di masa pemberlakuan 
konsep “Gubernur Sebagai Penguasa Tunggal” diberlakukan oleh Menteri Dalam 
Negeri Amir Machmud (Syaukani, Gaffar dan Rasyid, 2004) di mana kewenangan 
gubernur sangatlah besar. Situasi ini sudah tentu akan mempengaruhi psikologis 
gubernur. Yang patut dikhawatirkan, akankah poweshift syndrom akan mengundang 
kemelut yang akhirnya akan memicu konflik horizontal di masyarakat. Karena, pada 
umumnya konflik di tingkat elit akan diturunkan ke lapisan masyarakat. 

Kendala pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah seolah belum selesai. Baru-
baru ini kita dikejutkan dengan politisasi desa dengan cara PNS-sasi Sekretaris Desa. 
Dapat dibayangkan bagaimana hubungan antara kepala desa dengan sekretaris desa 
nantinya. Kepala Desa yang legitimate akan berhadapan dengan Sekretaris Desa yang 
PNS. Tentu saja legitimasi berada di tangan Kepala Desa, sementara Sekdes yang 
berhubungan langsung secara struktural dengan pemerintah yang ada diatasnya akan 
lebih memiliki otoritas terhadap kebijakan anggaran desa. Dengan posisi seperti ini 
Kepala Desa seolah-olah menjadi penguasa ‘boneka’ dengan kewenangan berada di 
tangan Sekdes. Sekali lagi kenyataan ini menunjukkan bahwa otonomi daerah dan 
pelimpahan kewenangan kepada daerah dilakukan setengah hati. Tidak terlalu 
berlebihan jika otonomi daerah saat ini berada dipersimpangan jalan. 

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang setengah hati dan berada 
dipersimpangan jalan tentu saja harus dikembalikan ke koridor yang sesungguhnya. 
Untuk inilah, peran lembaga mediasi seperti Partnership for Governance Reform 
(PGR) dapat memfasilitasi NGO dan CSO yang dibutuhkan untuk membangun 
kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan. 
Selain itu, Partnership di samping sebagai mitra pemerintah juga dapat sekaligus 
memberi tekanan agar agenda desentralisasi dan otonomi daerah tetap berjalan sesuai 
dengan yang diamanatkan. Intervensi yang bertujuan memperkuat masyarakat sipil 
dilakukan melalui program yang berkesinambungan dan terukur serta bukan 
berorientasi pada proyek yang bersifat jangka pendek. Untuk itu, Partnerhip for 
Governance Reform in Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang 
berkomitmen untuk memperkuat partisipasi untuk mewujudkan terbentuknya 
masyarakat yang mempromosikan pembaruan tata pemerintahan menuju Indonesia 
yang adil, demokratis dan sejahtera. 
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Otonomi Daerah dan Permasahannya 

A. Beberapa Deskripsi Otonomi Daerah 

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bentuk system penyerahan urusan 
pemerintahan dan pelimpahan wewenang kepada daerah yang berada dibawahnya. 
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Pada tingkat yang terendah, otonomi berarti mengacu pada perwujudan 
free will yang melekat pada diri-diri manusia sebagai satu anugerah paling berharga 
dari Tuhan (Piliang, 2003). Free will inilah yang mendorong manusia untuk 
mengaktualisasikan diri dan menggali seluruh potensi terbaik dirinya secara 
maksimal. Berawal dari individu-individu yang otonom tersebut kemudian 
membentuk komunitas dan menjadi bangsa yang unggul. 

Otonomi individu menjadi modal dasar bagi terbentuknya otonomi pada level yang 
lebih tinggi. Otonomi daerah adalah manifestasi dari keinginan untuk mengatur dan 
mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah 
dipandang penting karena otonomi merupakan kebutuhan hakiki dimana daerah 
memiliki keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah 
memberikan peluang untuk bersaing secara sehat dan terbuka bagi seluruh lapisan 
masyarakat dan juga antardaerah. Untuk itu, otonomi daerah perlu diperkuat dengan 
peraturan yang jelas dan rambu-rambu yang disepakati bersama untuk menjamin 
keteraturan sosial dan mencegah timbulnya kerawanan sosial yang tidak perlu. 

Ciri-ciri hakikat otonomi yang independen yaitu legal self sufficiency dan actual 
independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah 
berarti self government atau the conditition of living under one’s own laws 
(Sarundajang, 1999). Karena itu, otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada 
kondisi. Otonomi daerah menjamin setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk 
berkembang berdasarkan potensi yang ada. Potensi sumber daya alam dan manusia 
menjadi akan dapat digali secara optimal jika masing-masing daerah diberi 
keleluasaan dan jaminan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya. 

Otonomi daerah sebagai satu bentuk desentralisasi kebijakan pemerintahan, pada 
hakikatnya ditujukan untuk mendekatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan 
cenderung akan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di 
daerah bersangkutan. Otonomi daerah berupaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih 
adil dan makmur. Pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas-tugas 
kepada pemerintah daerah. 

Otonomi daerah memiliki pijakan kuat dalam kerangka Negara federal. Dalam 
kerangka ini, daerah memiliki hak dan dijamin pelaksanaannya untuk dapat mengelola 
dan memaksimalkan pembangunan didaerahnya dengan keunikannya masing-masing. 

Bagi daerah yang daya saingnya belum memadai untuk berkompetisi, maka 
pemerintah pusat berkewajiban memberikan dorongan dan suport agar daerah 
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tersebut mampu berkembang sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan 
ekonomi hingga mampu bersaing pada tingkatan persyaratan minimum. 

Desentralisasi muncul ke permukaan di tahun 1970-an sebagai kritik terhadap 
gagalnya perencanaan terpusat dan dominasi paradigma pertumbuhan dengan 
pemerataan (growth with equity). Tidak itu saja, desentralisasi juga sebagai 
manifestasi kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan 
penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah direncanakan dari pusat. 
Karena itu, dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet 
panjang alasan dan argument tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan 
administrasi di negara Dunia Ketiga (Allen, 1990). 

Sejarah sistem pemerintahan di Indonesia mencatat pasang surut sentralisasi dan 
desentralisasi sebagai sistem administrasi pemerintahan, tidak dapat dilepaskan dari 
proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia 
mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstelasi politik dalam 
pemerintahan di Indonesia. 

Pada masa kolonialisme terutama fase pendudukan Belanda dan Jepang, pemerintah 
kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis, birokratis, dan feodalistis untuk 
kepentingan kolonial. Penjajah Belanda menyusun suatu hirarki Pangreh Praja 
Bumiputra dan Pangreh Praja Eropa yang harus tunduk pada Gubernur Jenderal. 
Pemerintah kolonial Belanda menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya 
sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi 
gewest (saat ini provinsi), regentschap (saat ini kabupaten) dan staatgemeente (saat ini 
kotamadya). Pemerintah pendudukan Jepang pada dasarnya melanjutkan pola 
pemerintahan dengan mengganti Bahasa Belanda menjadi Bahasa Jepang (Syaukani, 
Gaffar, Rasyid, 2002). 

Pada masa pemerintahan kolonial terdapat dua administrasi pemerintahan yang ada 
di masyarakat yaitu administrasi pemerintahan kolonial yang dipimpinan seorang 
Gubernur Jenderal yang merupakan wakil pemerintah Belanda dan administrasi 
pemerintahan setempat yang berada di bawah pemerintah kerajaan (Syaukani, Gaffar, 
Rasyid, 2002). Warisan pemerintahan kolonialyang kemudian dipraktekkan dalam 
penyelenggaraan system pemerintahan di Indonesia adalah sentralisasi kekuasaan 
pada pusat pemerintah, dan pola penyelenggaraan pemerintah daerah bertingkat. 

Pemerintah Hindia Belanda menjelang meletusnya Peran Dunia II, pernah 
mengembangkan ide sistem administrasi yang desentralistis atas dasar federasi. Ide 
desentralisasi dan federasi ingin dihidupkan kembali setelah perang usai untuk 
melegitimasi pemerintahannya di Indonesia dan menghancurkan kekuatankekuatan 
pendukung Republik. Dapat dipahami mengapa konsep desentralisasi dan federasi 
menjadi tidak populer. Citra federasi dan desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari 
politik de vide et impera dan kekuatan-kekuatan pro-NICA dan anti revolusi 
kemerdekaan. 

Sejak pemerintahan Republik Indonesia, beberapa undangundang tentang 
pemerintahan daerah telah ditetapkan dan berlaku silih berganti. Hal ini dimaksudkan 
untuk mencari bentuk dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan situasi dan 
kondisi, yang lebih cocok dan memenuhi harapan, serta sesuai dengan tuntutan 
pembangunan. Penerapan sistem sentralisasi dan desentralisasi saling bergantian 
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menikuti konfigurasi kekuasaan saat itu. Sampai dengan tahun 1959 berlaku de facto 
federalism, yaitu lemahnya kekuasaan pusat atas daerah seiring dengan turunnya 
efektivitas kekuasaan pusat dan menjamurnya gerakan separatisme. Dekrit 5 Juli 1959 
menandai sentralisasi sepenuhnya di tangan pusat hingga tahun 1966 (Kuncoro, 
2004). 

Sentralisasi sistem pemerintahan di masa Demokrasi Terpimpin dilatarbelakangi 
kondisi keamanan negara yang semakin terganggu. Partai politik yang dalam penilaian 
Soekarno sangat mengedepankan kepentingan kelompok, hingga diputuskan untuk 
“mengubur” partai politik dan menggantinya dengan “Demokrasi Terpimpin”. 
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin mendapat tantangan yang sangat besar dari luar 
Jawa, terutama Sulawesi dan Sumatera. 

Konflik antara Jakarta dengan Daerah tidak dapat dihindarkan lagi. Daerah semakin 
kuat dengan tuntutannya, sementara pemerintah di Jakarta terpecah karena rapuhnya 
sistem kepartaian dan cara pandang dalam melihat hubungan dengan Jakarta. Konflik 
tidak dapat dihindari bahkan semakin parah, meskipun simbol “Dwi Tunggal” 
Soekarno-Hatta berusaha dimunculkan untuk meredam konflik pusat-daerah. Tetapi, 
akhirnya pemerintahan Soekarno berakhir dengan meletusnya G 30 S/PKI. 

Pemerintahan Orde Baru adalah fase pemerintahan otoritarianyang mendorong 
munculnya pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan yang bersifat sentralistik 
membawa implikasi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan atau 
pembangunan daerah secara keseluruhan. Sentralisasi sistem cenderung 
menempatkan daerah pada posisi yang kurang menguntungkan. 

Berbagai lembaga yang bertujuan mengontrol aktivitas di hampir seluruh lapisan 
masyarakat dibentuk. Berlatar belakang mencegah kembalinya kekuatan komunisme, 
pemerintahan Soeharto dengan dukungan penuh dari militer membantuk 
KOPKAMTIB, OPSUS, BAKIN dan lain-lain untuk melakukan pengawasan terhadap 
berbagai jenis kegiatan di masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut bersifat represif. 
Setelah KOPKAMTIB melakukan pembasmian instrument kekuasaan yang sangat 
efektif untuk menghadapi individu yang memiliki pemikiran kritis terhadap 
pemerintahan Orde Baru (Syaukani, Gaffar, Rasyid, 2002). KOMKAMTIB digunakan 
oleh Soeharto untuk menghadapi kaum komunis. Lembaga ini melakukan kategorisasi 
terhadap anggota PKI ke dalam kelompok A,B dan C. Kategorisasi tersebut dilakukan 
tergantung pada tingkat keterlibatan dalam aktivitas PKI. 

OPSUS digunakan untuk kepentingan yang bersifat spesifik. Soeharto menggunakan 
lembaga ini dalam rangka pemulihan hubungan antara Malaysia. Pemerintah juga 
menggunakan OPSUS untuk memenangkan jajak pendapat di Irian Jaya agar tetap 
mendukung untuk bergabung dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu 
Soeharto juga menggunakannya untuk menjinakkan berbagai kekuatan politik dalam 
negeri yang menentangnya. Lembaga ini tidak berumur panjang seiring memudarnya 
pengaruh Ali Murtopo. Tetapi, lembaga ini sangat efektif dalam upaya menyingkirkan 
orang-orang Soekarno dan kalangan Islam modernis. 

BAKIN juga merupakan instrumen kekuasaan Orde Baru dan menjadi kekuatan yang 
menakutkan. Lembaga ini beroperasi melalui penyusupan ke setiap elemen 
masyarakat, mulai dari aktivis mahasiswa atau tokoh aktivis tokoh partai organisasi 
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kemasyarakatan yang tinggi. BAKIN sangat efektif memonitor dan melakukan 
identifikasi terhadap individu dan organisasi yang tidak sejalan dengan pemerintah. 

Sentralisasi pemerintahan yang dilakukan di masa Orde Baru bertujuan untuk 
menekan gejolak sebagai prasyarat kondisi dari kebijakan penerapan pembangunan 
ekonomi. Pembangunan ekonomi membutuhkan kondisi politik yang stabil dan 
terkendali. Karenanya, pemerintahan yang sentralistis menjadi pilihan Orde Baru 
untuk dapat memantau dan mengawasi daerah dari potensi yang dinilai mengganggu 
pembangunan. 

Sentralisasi pemerintahan selama tiga puluh tahun dapat meredam gejolak dan konflik 
yang disebabkan tersumbatnya saluran aspirasi. Pemandulan lembaga negara dan 
pengebirian partai politik secara sistematik dilakukan, dan depolitisasi masyarakat 
dilakukan yang ditandainya dengan diberlakukannya kebijakan massa mengambang 
(floating mass). Akses hanya dapat dijangkau oleh orang-orang lingkaran dalam 
pemerintahan, sehingga praktek kolusi, korupsi dan nepotisme tumbuh subur, 
sementara daerah dieksploitasi dengan sewenang-wenang oleh pemerintah pusat. 
Akhir dari pemerintah Orde Baru adalah diturunkannya Soeharto melalui people 
power, sebagai akumulasi dari ketidakpuasan rakyat. Dari keseluruhan kejadian 
tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan adil terhadap daerah dan pendelegasian 
wewenang adalah kebutuhan yang mendesak. Otonomi daerah merupakan jawaban 
atas tuntutan tersebut, karena tidak mungkin pemerintah pusat mampu menangani 
seluruh persoalan yang ada di daerah. 

B. Pokok-pokok Pikiran Otonomi Daerah 

Otonomi daerah adalah wacana yang hangat dibicarakan dan diperdebatkan karena 
menyangkut bagaimana upaya negara untuk menyejahterakan rakyat. Di Indonesia, 
wacana otonomi daerah menguat di tahun 1990-an. Dalam kurun waktu cukup lama, 
Indonesia telah melaksanakan pemerintahan yang terpusat dengan paradigma 
pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan kebijakan pemerintah. 
Sistem sentralistik yang mengakar kuat dan mendarah daging membuat isu 
desentralisasi atau otonomi daerah menjadi ‘barang asing’ yang bahkan definisinya 
pun tidak mudah untuk dipahami. Meskipun keluarnya Undang-undang No. 22 tahun 
1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang 
perimbangan hubungan keuangan pusat-daerah sudah cukup meredam tuntutan 
aspirasi daerah. 

Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 sebagai amandemen UU 
No. 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi 
adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepala daerah otonomi 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Gagasan otonomi daerah merupakan konsep yang masih kabur. Para penggagas 
otonomi daerah tidak menjelaskan secara jernih konsep yang ditawarkannya, bahkan 
sekedar mendefinisikan konsepkonsep tersebut. Misalnya, sampai sejauh mana atau 
sampai sebatas mana otonomi yang seluas-luasnya itu; apakah yang dimaksud dengan 
federalisme dalam kerangka negara kesatuan adalah konsep yang dicampuradukkan 
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atau penerapan konsep-konsep Negara bagian untuk beberapa provinsi saja; apakah 
kekhususan dari otonomi khusus; apakah otonomi penuh berarti pemerintahan sendiri 
dalam artian pemerintah daerah memiliki hak dan kekuasaan penuh dalam 
menentukan arah dan tindakannya sendiri. Semuanya serba tidak jelas dan memicu 
diskusi yang lebih bersifat debat kusir (Piliang et.al., 2003). 

Bagaimana pun juga, otonomi merupakan kebutuhan, karena tidak mungkin seluruh 
persoalan yang ada di satu negara di tangani oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi, 
Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari wilayah yang dipisahkan oleh 
perairan. 

Masing-masing wilayah memiliki ciri khas berdasarkan letak geografis, kondisi alam 
dan sosiokulturalnya. Persoalan yang timbul dari keberagaman wilayah dan 
sosiokultural masyarakat pun tentunya akan sangat kompleks. Dari kenyataan ini saja 
dapat dinilai betapa otonomi daerah dan desentralisasi sistem pemerintah perlu 
dilakukan agar persoalan dan aneka kompleksitas yang muncul tidak memberikan 
implikasi negatif terhadap integrasi. 

Otonomi daerah merupakan sistem yang memungkinkan daerah untuk memiliki 
kemampuan mengoptimalisasi potensi terbaik yang dimilikinya dan mendorong 
daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial 
budayanya. 

Perkembangan daerah yang sesuai dengan karakteristiknya ini akan mengurangi 
kesenjangan antardaerah yang selama ini terakumulasi, dan pada akhirnya dapat 
mencegah disintegrasi bangsa. Ada dua pendekatan yang didasarkan pada dua 
proposisi. Pertama, pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada 
daerah untuk mengidentifikasikan, merumuskan, dan memecahkan persoalan, kecuali 
untuk persoalan-persoalan yang tidak mungkindiselesaikan oleh daerah itu sendiri 
dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Kedua, seluruh persoalan pada dasarnya 
harus diserahkan kepada pemerintah pusat kecuali untuk persoalanpersoalan tertentu 
yang telah dapat ditangani oleh daerah. Yang pertama disebut sebagai pendekatan 
federalistik, sedangkan yang kedua sebagai pendekatan unitaristik. 

Pada dasarnya, otonomi daerah bertujuan untuk membangun partisipasi yang seluas-
luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Hanya saja, otonomi 
harus dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar, terutama pada sumber 
daya manusianya. Masyarakat dari berbagai level pada umumnya telah terbiasa pada 
sistem yang serba pasif dan hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat saja. 
Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun sistem sentralistik yang telah mendarah-daging 
dalam masyarakat inilah yang merupakan tantangan terbesar dalam pelaksanaan 
otonomi daerah. 

C. Reformasi Sistem 

Otonomi Daerah merupakan isu yang mengemuka di tahun 1990-an dan pada 
akhirnya terealisasi pada tahun 1999 dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999. 
Peralihan sistem yang semula sentralistik menjadi desentralistik idealnya dibarengi 
pula dengan perubahan pola pikir. Hal ini penting dilakukan karena sistem tersebut 
masingmasing memiliki filosofi dan logikanya sendiri. Indonesia telah berproses 
cukup panjang dalam hal upaya menata hubungan antara pemerintah pusat dan 
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daerah. Tahap pertama masa sebelum kemerdekaan, dalam kurun waktu 1903-1922 
pemerintah colonial mengakui Pemerintahan Daerah dalam sistem Perintahan Hindia 
Belanda. Tahap kedua dalam kurun waktu 1922-1942 Desentralisasi versi kolonial. 
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, dalam periode 1945-1959 adalah upaya 
mencari bentuk desentralisasi menuju demokrasi. Selanjutnya, periode 1959-1974 
desentralisasi yang dipaksakan. Pada masa Orde Baru, yaitu masa berlakunya UU No. 
5 Tahun 1974 tentang Otonomi Terbatas, yang pelaksanaannya adalah sistem 
sentralisasi. Baru pada era reformasi pada saat diberlakukannya UU No. 22 Tahun 
1999, desentralisasi dilaksanakan dengan memisahkan secara tegas antara institusi 
pemerintahan daerah dengan institusi DPRD (Sarundajang, 1999). Otonomi daerah 
berpijak pada prinsip-prinsip federalisme. Federalisme dapat dipahami sebagai 
mekanisme berbagi kekuasaan secara konstitusional di mana kombinasi dari 
berpemerintahan sendiri dan berbagi kekuasaan dijamin dalam konstitusi tersebut. 

Dalam sistem federalistik, unit-unit politik memiliki otonomi secara utuh, baik yang 
menyangkut wewenang eksekutif, legislatif dan bahkan yudikatif. Dalam sistem ini 
diakui pula mekanisme berbagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. 
Stuktur pemerintah federal tidaklah bertingkat, karena hakikat otonomi antara Negara 
Bagian dengan Pemerintah Daerah pada dasarnya sama. Perbedaan secara mencolok 
antara pemerintahan yang federalistik dengan pemerintahan yang unitaristik adalah 
menyangkut kedaulatan. Dalam federalisme, kedaulatan diperoleh dari unit-unit 
politik yang terpisah-pisah dan kemudian sepakat membentuk sebuah pemerintahan 
bersama. Sementara itu, di dalam pemerintahan yang unitaristik kedaulatan langsung 
bersumber dari seluruh penduduk Negara tersebut (Syaukani, Gaffar dan Rasyid, 2003 
: 23). 

Undang-undang No. 22/1999 menyerahkan fungsi, personil, dan aset dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini berarti bahwa 
tambahan kekuasaan dan tanggung jawab diserahkan kepada pemerintah kabupaten 
dan kota, dan membentuk sistem yang jauh lebih terdesentralisasi dibandingkan 
dengan sistem dekonsentrasi dan koadministratif.1 Sistem dekonsentrasi adalah 
delegasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebuah provinsi dan 
atau pejabat pemerintah pusat di provinsi. Sedangkan koadministrasi adalah sistem 
yang memberiwewenang pada pemerintahan yang strukturnya berada di atas, 
mengarahkan bawahannya untuk mengambil alih tugas dan fungsi pemerintah di 
tingkat yang lebih atas. Pemerintah yang berada pada struktur yang lebih tinggi 
menentukan tujuan, menyediakan biaya, infrastruktur, dan sumber daya manusia 
untuk melaksanakan tugas. Pemerintah di tingkat yang lebih bawah berkewajiban 
untuk melapor kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas atau fungsi yang 
diberikan. 

Di semua sektor administratif pemerintah, undang-undang telah memindahkan fungsi 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan pengecualian dalam hal 
pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, masalah moneter dan fiskal, hukum 
dan urusan agama. Propinsi memiliki status ganda sebagai daerah yang otonom dan 
sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Sebagai daerah yang otonom, propinsi 
memiliki kewenangan mengatur urusan-urusan tertentu di mana administrasi dan 
kewenangan hubungan antar kabupaten dan kota tidak (belum tentu) diterapkan di 
kabupaten dan kota. Sebagai perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi 
melaksanakan tugas administratif tertentu yang didelegasikan oleh presiden kepada 



 
Bab 11 Otonomi Daerah�� 339 
Rowland B. F. Pasaribu 

gubernur. Kekuasaan kabupaten dan kota meliputiseluruh sektor kewenangan 
administratif selain kewenangan yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat dan 
provinsi, termasuk pekerjaan publik, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, 
pertanian, transportasi, industri dan perdagangan, investasi, lingkungan hidup, 
pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. 

Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota otonom. Secara 
teknis, kabupaten dan kota mempunyai level yangsama dalam pemerintahan. 
Pembagian tersebut berdasarkan atas apakah administrasi pemerintah berlokasi di 
wilayah pedesaan atau perkotaan. Di dalam kabupaten dan kota terdapat kecamatan 
yang merupakan unit pemerintahan administratif yang lebih kecil. Setiap kecamatan 
dibagi menjadi desa. Desa di wilayah pedesaan disebutdesa, sedangkan di wilayah 
perkotaan disebut kelurahan. Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, 
dibutuhkan adanya system yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin 
lebar, dan daerah yang kaya membantu daerah yang miskin. Dalam sistem ini, 
penyerahan wewenang (desentralisasi) berbarengan dengan pelimpahan wewenang 
(dekonsentrasi) dan tugas perbantuan.  

Perbedaan substansial antara tingkat desentralisasi kepada Daerah Provinsi dengan 
tingkat desentralisasi kepada Daerah Kabupaten dan Kota jelas terlihat. UU No. 
22/1999 ini memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi yang dibatasi hanya sampai 
pemerintahan Propinsi. Perubahan yang dilakukan UU ini terhadap UU No. 5/1974 
ditandai dengan (Pratikno, 1999): 

Istilah tingkatan daerah otonom (Dati I dan Dati II) dihapuskan. Istilah Dati I dan Dati 
II yang dalam UU terdahulu digunakan untuk menggambarkan pemerintahan daerah 
otonom (asas desentralisasi), sekarang ini sudah tidak dipergunakan lagi. Istilah yang 
dipilih adalahistilah yang lebih netral, yaitu Propinsi, Kabupaten dan Kota, untuk 
menghindari citra bahwa tingkatan lebih tinggi (Dati I) secara hierarkis lebih berkuasa 
daripada tingkatan lebih rendah (Dati II) . hal ini untuk menegaskan bahwa semua 
daerah otonom merupakan badan hukum yang terpisah dan sejajar. Daerah Otonom 
Provinsi tidak mempunyai hubungan komando dengan Daerah Otonom Kabupaten 
maupun Kota. 

Istilah pemerintah daerah dalam UU No. 22/1999 digunakan untuk merujuk pada 
Badan Eksekutif Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat Daerah 
Otonom. Hal ini berbeda dengan UU No. 5/1774 yang menggunakan istilah 
pemerintah daerah yang meliputi pula DPRD, dan menempatkan DPRD sebagai mitra 
eksekutif. Perubahan pengertian yang dilakukan UU No. 22/1999 ini membawa 
implikasi pada keterpisahan secara tegas antara badan eksekutif dan legislatif, dan 
penempatan fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif daerah. 

Pemerintahan di tingkat provinsi hampir tidak berubah. Gubernur tetap menjadi wakil 
pusat dan sekaligus Kepala Daerah, dan Kanwil (instrumen Menteri) tetap ada. 
Namun, pemerintahan Kabupaten dan Kota telah terbebas dari intervensi pusat yang 
dulu dilakukan melalui perangkapan jabatan Kepala Daerah Otonom dan Kepala 
Wilayah Administratif (wakil pusat). Bupati dan Walikota adalah Kepala Daerah 
Otonom saja. Sementara itu jabatan Kepala Wilayah pada Kabupaten dan Kota (dulu 
Kotamadya) sudah tidak dikenal lagi. Konsekuensinya, Kandep (bawahan Kanwil) 
tidak dikenal lagi, dan instansi teknis yang ada hanyalah Dinasdinas Daerah Otonom. 
Bahkan, UU ini juga menempatkanpemerintahan kecamatan sebagai kepanjangan 
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tangan pemerintahan daerah otonom Kabupaten/Kota (desentralisasi), dan bukan 
aparat Pusat/Provinsi (dekonsentrasi). 

Satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu untuk menjadikan 
pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat 
dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa 
pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Walaupun hal 
ini sangat potensial  bagi kabupaten dan kota untuk lebih responsif terhadap aspirasi 
masyarakat, namun sebelum hal tersebut dapat terlaksana, partai politik dan 
kelompok masyarakat sipil yang ada didaerah perlu diperkuat untuk menjamin bahwa 
proses pemerintah yang bersih dapat terlaksana. 

Dalam sistem sentralisasi, kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah 
pusat. Pejabat-pejabat daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Di 
masa lalu, daerah menjadi sumber eksploitasi pusat. Akhirnya, timbul berbagai gejolak 
di tingkat lokal yang berimplikasi terhadap stabilitas politik secara nasional. 
Kenyataan membuktikan bahwa banyak negara mengalami gangguan politik karena 
adanya kecenderungan daerah tidakdiperlakukan secara adil. Perlakuan tidak adil 
terhadap daerah memicu konflik vertikal seperti kasus Aceh dan kasus-kasus separatis 
lainnya. Gejolak di daerah mengindikasikan adanya tuntutan atas perlakukan yang 
tidak adil dan tersumbatnya saluran aspirasi. Sistem yang sentralistik cenderung 
memusatkan seluruh urusan daerah di pusat. Konsekuensinya, penyelesaian masalah 
menjadi terhambat. Seiring dengan berjalanan waktu, persoalan semakin bertambah, 
sementara persoalan terdahulu belum terselesaikan. Akibatnya, pusat menjadi terlalu 
kecil dan terlampau jauh untuk dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di 
daerah. 

Jalan yang terbaik untuk meminimalisasi persoalan yangbertumpuk di pusat adalah 
reformasi sistem. Dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 dan amandemennya UU 
No. 32/2004 Indonesia  memasuki tahapan baru kepemerintahan. Desentralisasi dan 
otonomidiharapkan menjadi solusi yang tepat untuk berbagai persoalan yang ada di 
daerah. Asumsi dasar desentralisasi yaitu mendekatkanpelayanan dengan rakyat. 
Dengan sistem desentralisasi, pelayanan publik menjadi mudah direalisasikan 
mengingat adanya kedekatan antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Terlebih 
lagi mengingat bentuk negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang sulit 
dijangkau dan setiap wilayah memiliki karakteristik yang sangat berbeda. 

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah selama kurang lebih lima tahun 
mengalami berbagai tantangan yang seringkali berasal dari birokrasi. Di masa 
sentralisasi, aparat birokrasi memposisikan diri sebagai pamongpraja. Mentalitas 
pamongprajaberakar pada kultur feodal. Pamongpraja atau birokrat bumiputera di 
masa kolonialisme adalah pejabat yang tunduk kepada Gubernur Jenderal sebagai 
representatif pemerintah kolonial, sehingga mereka justru memiliki posisi berada di 
atas rakyat dari negara yang dijajah karena fungsinya sebagai kepanjangan tangan 
pemerintah kolonial. 

Sebaliknya, yang terjadi dengan sistem desentralisasi, di mana birokrasi justru 
berfungsi sebagai pelayan dari kepentingan rakyat. Pelayanan tersebut berupa 
pemenuhan hak publik dalam hal administrasi, hak ekonomi, politik, sosial, jaminan 
rasa aman dan kepastian hukum. 
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Fungsi ideal birokrat pada saat ini belum dapat dilaksanakan diIndonesia, meskipun 
sistem desentralisasi telah dilaksanakan. Periode yang tengah dialami oleh Indonesia 
pasca dikeluarkannya UU No. 22/ 1999 yaitu periode transisi atau masa peralihan 
sistem. Artinya, secara formal sistem telah berubah dari sentralistik menjadi 
desentralisasi. 

Tetapi, mentalitas dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah masih belum 
mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadikarena perubahan sistem tidak 
dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem 
pemerintahan yang baru. Pelayanan publik yang diharapkan, yaitu birokrasi yang 
sepenuhnya mendedikasikan diri untuk untuk memenuhi kebutuhan rakyat –sebagai 
pengguna jasa- adalah pelayanan publik yang ideal. Untuk merealisasikan bentuk 
pelayanan publik yang sesuai dengan asas desentralisasi diperlukan perubahan 
paradigma secara radikal dari aparat birokrasi. 

D. Asumsi-asumsi Dasar Otonomi Daerah 

Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi merupakan reaksi atas gagalnya 
pembangunan sebagai ideologi dan acuan dasar oleh pemerintah Orde Baru yang 
sentralistik. Kerapuhan ekonomi yang terutama dirasakan akibatnya oleh sebagian 
besar rakyat Indonesia pada saat krisis ekonomi yang dimulai sejak tahun 1997. 
Strategi pembangunan yang memusatkan pada pembangunan fisik dan kemajuan 
sektor ekonomi modern di perkotaan menyebabkan ketimpangan di berbagai bidang.  

Ketimpangan tersebut dapat terlihat dari terpusatnya pembangunan di perkotaan, 
sedangkan pedesaan yang menjadi basis pertanian menjadi daerah miskin. 
Fenomenakonglomerasi yang menjadi simbol kebangkitan semu perekonomian 
Indonesia semakin menonjolkan pemihakan pemerintah terhadap pengusaha besar, 
dan mengabaikan rakyat banyak. Kritik pada masa itu ditabukan, kebenaran hanya 
datang dari pemerintah pusat. 

Sedangkan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat hanya berpihak 
kepada kelompok yang dapat melanggengkan kekuasaan rezim yang berkuasa pada 
saat itu. Maka, dibuatkan kebijakan yang seragam dan mengabaikan perbedaan 
karakteristik di tiap daerah. Berdasarkan situasi inilah, maka wacana desentralisasi 
mencuat sejak tahun 1970-an dan menguat di tahun 1990-an. 

Pada masa Orde Baru, peraturan mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974 yang mengatur Pokok-pokok 
Pemerintah Daerah. Undang-undang No. 5/1974 ini telah meletakkan dasar-dasar 
sistem hubungan pusatdaerah yang dirangkum dalam tiga prinsip. Pertama, 
desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan dari 
pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Kedua, dekonsentrasi 
yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala 
instansi vertikal diatasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Ketiga, tugas perbantuan 
(medebewind) yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi 
oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi desentralisasidan dekonsentrasi oleh kepala 
daerah; fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat 
di daerah. Akibat prinsip ini, dikenal adanya daerah otonom dan wilayah administrasi 
(Kuncoro, 2004). Undang-undang No. 5/1974 meskipun merupakan suatu komitmen 
politik, namun dalam praktek yang terjadi adalah sentralisasi atau kontrol dari pusat 
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yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. 
Fenomena yang paling menonjol dari hubungan antara sistem Pemda dengan 
pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat. 

Ketergantungan ini sangat jelas terlihat terutama dalam aspek keuangan. Pemda 
kehilangan keleluasaan bertindak (local discretion) untuk mengambil keputusan-
keputusan penting dan campur tangan pemerintah pusat sangat tinggi dalam 
pelaksanaannya. 

Desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan secara terpusat 
dan kesadaran bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang kompleks yang 
tidak dapat direncanakan dan dikendalikan dengan mudah dari pusat.  

Ada berbagai pengertian desentralisasi. Leemans (1970), misalnya, membedakan dua 
macam desentralisasi: representative local government dan field administration. 
Maddick (1983) mendefinisikan desentralisasi sebagai proses dekonsentrasi dan 
devolusi. Devolusi adalah pelaksanaan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi 
tertentu kepada pemerintah daerah; sedangkan dekonsentrasi merupakan 
pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat 
yang tinggal di luar kantor pusat. Dari dua pengertian ini, terlihat bahwa pemerintah 
daerah pada umumnya dianggap sebagai manifestasi struktural dari desentralisasi 
(political decentralization). Sementara itu, administrasi lapangan (field 
administration) atau desentralisasi administratif adalah kata lain dari dekonsentrasi. 

Asumsi dasar desentralisasi adalah membangun system pemerintahan yang 
berdasarkan pada kemauan politik (political will) untuk menyerahkan pengelolaan 
daerah kepada pemerintah lokal atau daerah yang lebih memahami persoalan-
persoalan, kebutuhan dan karakter masyarakat yang berada di daerah tersebut. Upaya 
mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang dengan demikian 
menghasilkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat merupakan tujuan dari sistem 
desentralisasi. Selain itu, pelaksanaan desentralisasi juga merupakan prasyarat yang 
dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah agar dapat berkompetisi di pasar global. 
Pelaksanaan desentralisasi dalam praktek mengalami berbagai kendala diantaranya 
ketergantungan daerah terhadap pusat yang terutama terjadi pada masa pemerintahan 
Orde Baru. Pola-pola lama seperti petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis 
(juknis) menjadi kendala bagi pelaksanaan otonomi daerah yang lebih menekankan 
pada partisipasi dari bawah (bottom up). 

Desentralisasi sistem berarti pengakuan terhadap keberagaman dan pluralitas 
masyarakat. Langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah dalam merealisasikan 
sistem desentralisasi ini yaitu pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah di 
Indonesia bukan merupakan usaha-usaha yang terbatas pada pemerataan 
pembangunan antara daerah dan wilayah dalam satu daerah. Namun, lebih dari itu ia 
merupakan suatu usaha pula untuk menciptakan dan melembagakan suatu budaya 
pembangunan baru di kalangan instansi, aparat perencanaan, pelaksana 
pembangunan serta di kalangan masyarakat di daerah. Dengan demikian, secara 
konseptual pembangunan wilayah merupakan perpaduan dari dua usaha 
pembangunan, yaitu perbaikan kehidupan perekonomian terutama rakyat miskin di 
suatu wilayah dengan usaha-usaha pembangunan yang bertujuan untuk mengubah 
budaya pembangunan di kalangan instansi, aparat pemerintah daerah dan masyarakat 
(Soetrisno, 1997). 
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Daerah otonom memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri sesuai berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 
dengan perundang-undangan. Otonomi daerah dilaksanakan dengan asumsi dasar 
memberikan hak kepada daerah untuk mengatur daerah dalam wujud otonomi yang 
luas,nyata, dan bertanggung jawab. Berbeda dengan pelaksanaan otonomi daerah di 
masa lalu yang menekankan prinsip otonomi yang bertanggung jawab yang lebih 
bertitik tolak dari pelaksanaan kewajiban daripada hak. Kewenangan otonomi luas 
adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yangmencakup 
kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar 
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan 
dibidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, 
keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam 
penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi 
(Sarundajang, 1999). 

Otonomi secara nyata berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 
kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang keberadaannya dapat dibuktikan 
secara nyata. Bidang tersebut juga dibutuhkan serta tumbuh, hidup dan berkembang 
di daerah. 

Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab berarti perwujudan pertanggungjawaban 
atas konsekuensi pemberian hak dan wewenang kepada daerah berupa peningkatan di 
bidang pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan 
demokrasi yang semakin berkembang, keadilan dan pemerataan, serta hubungan 
pusat-daerah yang serasi. 

E. Pengembangan Wilayah Berdasarkan Potensi Lokal 

Pengembangan wilayah pada hakikatnya adalah pengembangan di daerah yang 
bersifat menyeluruh. Artinya, pembangunan tidak hanya menyentuh aspek 
pengembangan fisik, tetapi yang lebih prinsip adalah upaya memaksimalkan potensi 
sumber daya manusia agar dapat mengelola sumber daya absolut yang dimiliki 
daerahnya secara bijak. 

Pengembangan wilayah pada masa desentralisasi cenderung diartikan sebagai 
pemekaran wilayah yang pada dasarnya memiliki muatan politis yang kental. 
Pemekaran wilayah lebih pada upaya mengakomodasi elit-elit di daerah agar 
desentralisasi tidak terjebak pada disintegrasi. 

Hingga saat ini, asumsi pengembangan wilayah masih berkutat pada paradigma lama; 
pembangunan fisik sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Sementara 
itu, kemiskinan kerap kali menjadi wajah dominan masyarakat Indonesia. 
Pembangunan manusia hingga saat ini belum menjadi indikator yang utama dalam 
mengukur keberhasilan pembangunan. 

Amartya Sen menyebutkan, kebebasan adalah inti pembangunan dan karena itu 
masyarakat harus dibebaskan dari sumber ketidakbebasan itu. Sumber 
ketidakbebasan itu adalah kemiskinan (yang dapat menyebabkan orang tidak 
mendapat kesempatan memperoleh gizi yang baik) dan tirani, rendahnya peluang 
ekonomi (antara lain peluang bagi perempuan untuk mendapat kerja di luar rumah) 
danpemiskinan sosial sistematis, pengabaian fasilitas publik (misalnya pendidikan dan 
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pelayanan kesehatan) dan intoleransi atau represi oleh negara. Dengan demikian, 
pembangunan manusia sebenarnya bukan sesuatu yang abstrak dan tidak mungkin 
ditunda-tunda. Sekalipun terdapat kemajuan dalam hal pembangunan manusia di 
Indonesia, namun perkembangan tersebut berjalan sangat lamban. 

Ada beragam faktor yang menunjukkan hal itu. UNDP, misalnya, setiap tahun 
memaparkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) dari 
177 negara di dunia. Dari jumlah tersebut, kondisi terakhir Indonesia berada di posisi 
ke 111. Posisi demikian menempatkan Indonesia satu tingkat di atas Vietnam, namun 
masih jauh di bawah beberapa negara negara tetangga semacam Singapura, Malaysia, 
Filipina, maupun Thailand. 

Kondisi sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat utama dalam 
melakukan perbaikan dan pembangunan di banyak sektor. Terlebih lagi pada masa 
pelaksanaan Otonomi Daerah, di mana partisipasi dan kompetensi masyarakat sangat 
dibutuhkan dalam merancang, menentukan kebijakan dan melaksanakan 
pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat banyak. 

Persoalan kemiskinan dan ketertinggalan bukan merupakan satu-satunya masalah 
yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan pengembangan wilayah. Partisipasi 
masyarakat dalam hal ini menjadi penting karena perubahan sistem yang sangat 
mendasar, yaitu darisentralistik ke desentralisasi. Tetapi, permasalahannya adalah 
partisipasi merupakan hal baru dan asing bagi masyarakat, terutama bagi unit 
masyarakat terkecil di tingkat desa. Hampir tidak dapat dibayangkan bagaimana 
masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan seperti misalnya merencanakan 
pembangunan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat.Jangankan 
untuk duduk satu meja dengan aparat pemerintah dan berbagai kalangan dari strata 
yang beragam, urun rembug (musyawarah) di tingkat Rukun Tetangga (RT) saja 
masyarakat awam cenderung untuk menyerahkan ‘yang terbaik’ kepada ketua RT atau 
tokoh masyarakat lainnya. 

Menilik dari kenyataan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa partisipasi merupakan 
sesuatu yang mewah bagi masyarakat. Terlebih lagi, hubungan antara pemerintah 
dengan rakyat memiliki kesenjangan yang sangat jauh. Kesenjangan tersebut 
merupakan penghalang terbesar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. 
Selain kesenjangan hubungan antara pemerintah dengan rakyat, terdapat asumsi 
dasar masyarakat terhadap pemerintah yang juga belum berubah; pemerintah harus 
menyediakan kebutuhan rakyat, tanpa perlu adanya tuntutan dari bawah. Pola 
hubungan dan asumsi yang terlanjur melekat dalam benak masyarakat seperti inilah 
yang menjadi tantangan sekaligus hambatan dalam membangun sistem pemerintahan 
yang partisipatoris. Pembangunan yang bersifat bottom-up nyaris menjadi wacana 
yang sulit direalisasikan jika masyarakat masih berpikir dengan pola yang sentralistis. 
Kalaupun masyarakat terlibat pada perencanaan pembangunan, biasanya yang 
dilakukan adalah pengajuan daftar keinginan. Hal ini menyebabkan pembangunan 
yang diharapkan bottom up dari tingkat perencanaan hingga pelaksanaan menjadi 
bias. 

Keinginan merupakan tuntutan yang muatan subjektifitasnya lebih tinggi daripada 
nilai objektifitasnya, karena keinginan seringkali jauh berada di atas kebutuhan 
objektif. Karenanya, pemerintah biasanya mengalami ‘kebanjiran daftar keinginan’ 
yang sangat sulit untuk diakomodasi dan direalisasikan. 
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Sebagai negara-bangsa yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, 
kondisi sosial-ekonomi dan kultural masyarakat Indonesia otomatis menjadi sangat 
beragam pula. Selain itu, Indonesia juga mewarisi permasalahan yang rumit. 
Permasalahan pertama, menyangkut masalah jumlah penduduk miskin yang sangat 
besar. Terbesar dari jumlah ini terpusat di pulau Jawa. Kedua, perkembangan yang 
berbeda antara daerah, khususnya antara Jawa dan luar Jawa. Ketiga, kemampuan 
yang rendah dari aparat birokrasi nasional Indonesia untuk merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan. 

Ketiga permasalahan itu, khususnya permasalahan perbedaan perkembangan antara 
Jawa dan luar Jawa, karena tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah pusat telah 
menyebabkan masalah tersebut menjadi sebab dari timbulnya gerakan-gerakan 
separatisdi Indonesia pada tahun 1950-an. Semua gerakan separatis ini menuntut 
pemerintah untuk lebih melaksanakan pemerataan pembangunan antara Jawa dan 
luar Jawa. Ketika tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan yang serius dari 
pemerintah pusat, di beberapa daerah di Indonesia mulailah muncul gerakan-gerakan 
separatis. Gerakan-gerakan tersebut sangat menonjolkan sifat-sifat kedaerahan. 

Ketika pengembangan wilayah dilaksanakan oleh pemerintah, terbukalah 
permasalahan baru, yaitu bahwa hampir di setiap daerah, Jawa maupun luar Jawa 
terdapat perbedaan antarwilayah yang menonjol dalam perkembangannya. Di dalam 
satu provinsi, bahkan dalam satu kabupaten, dapat ditemukan wilayah yang 
terbelakang berdampingan dengan wilayah maju. Pada saat pelaksanaan 
pembangunan, pemerintah dihadapkan pada persoalan lain yaitu aparat pelaksana 
pembangunan. Ada tiga permasalahan pokok yang dihadapi oleh pemerintah dalam 
hal ini. Pertama, rendahnya kemampuan teknis para pelaksana pembangunan dalam 
merencanakan dan melaksanakan program pembangunan wilayah. 

Kedua, wawasan sektoral yang masih kuat berakar dalam instansi pemerintah yang 
melaksanakan pembangunan. Ketiga, sikap patronase yang masih kental dalam diri 
para aparat pemerintah dalam hubungan mereka dengan rakyat. 

Pada umumnya perencanaan program kerja pemerintah daerahmasih bersifat top 
down dan sektoral. Terlebih lagi, program kerja lebih dilekatkan pada pendekatan 
proyek, sehingga kesinambungan program tidak dapat dijaga dan manfaatnya belum 
tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Orientasi proyek dalam merancang 
pogram pembangunan seringkali terjebak pada upaya bagaimana anggaran dapat 
direalisasikan dan dana dapat dicairkan. 

Pola pembangunan yang bersifat top down pada akhirnya mematikan kreativitas 
daerah dan menimbulkan ketergantungan terhadap pusat. Hampir sulit ditemui 
daerah yang berhasil melakukan inovasi-inovasi yang menyentuh kepentingan rakyat 
dan berhasilmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengubah situasi ini, 
pemerintah daerah perlu membangun visi dan misi pembangunan agar sesuai dengan 
arah pembangunan daerah masing-masing dengan mempertimbangkan ciri-ciri khas 
daerah. Mentalitas birokrasi untuk menunjang pembangunan harus diubah sehingga 
pemerintah mampu mengoptimalkan pengembangan wilayah yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah. 

Kendala yang disebabkan oleh mentalitas birokrasi diantaranya terjadinya hubungan 
kolusi antara birokrasi sebagai penyedia pelayanan publik dengan pengguna jasa yang 
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menyebabkan diskriminasi dalam pelayanan. Diskriminasi pelayanan publik diantara 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Laporan penelitian tentang “Reformasi Tata 
Pemerintahan dan Otonomi Daerah” oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan 
Universitas Gadjah Mada mengungkapkan realitas bahwa birokrasi belum mampu 
memberikan pelayanan publik yang adil dan non partisan kepada semua lapisan 
masyarakat7. Hal ini terlihat dari bagaimana hubungan pertemanan, afiliasi politik, 
etnis dan latar belakang agama merupakan variabel yang masih mempengaruhi tingkat 
kualitas pelayanan publik yang diberikan birokrasi kepada masyarakat. 

Pengembangan wilayah (otonomi) juga memunculkan kekhawatiran dari stakeholders, 
terutama dari kalangan LSM, tentang peningkatan perilaku KKN diberbagai instansi 
pemerintahan, baik secara kuantitas dan kualitas. Pengembangan wilayah, lebih dari 
itu, menuntut pula usaha penciptaan dan pelembagaan suatu budaya pembangunan 
baru di kalangan instansi, aparat perencanaan, pelaksana pembangunanserta di 
kalangan masyarakat di daerah. Dengan demikian, secara konseptual pengembangan 
wilayah merupakan perpaduan dari dua usaha pembangunan, yaitu perbaikan 
kehidupan perekonomian rakyat miskin di suatu wilayah dengan usaha-usaha 
pembangunan yang bertujuan untuk mengubah budaya pembangunan di kalangan 
instansi, aparat pemerintah daerah, serta kalangan masyarakat. 

Pengembangan wilayah di Indonesia selain mempertimbangkan berbagai potensi yang 
ada di setiap wilayah. Perbedaan laju pembangunan antardaerah menyebabkan 
terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antardaerah, terutama antara 
Jawa dengan luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan 
Timur Indonesia (KTI). Satu di antara kebijakan yang diambil pemerintah untuk 
mempersempit ketimpangan regional yaitu ditetapkannya kebijakan pembangunan 
daerah melalui konsep kawasan andalan, yang dilakukan berdasarkan potensi yang 
dimiliki daerah. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan akan terjadi keseimbangan 
tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita antarwilayah, sehingga dapat 
menutup atau paling tidak mempersempit kesenjangan perkembangan ekonomi. 

Kriteria kawasan dipilih berdasarkan kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang 
lebih cepat tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu provinsi, memiliki 
sektor unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar 
(hinterland). Kriteria inilah yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan 
kawasan andalan. Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan 
imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar (hinterland), melalui 
pemberdayaan sektor/subsektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah 
yang keterkaitan ekonomi antardaerah. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi 
sebagai arah kebijakan penetapan kawasan andalan dengan mempertimbangkan 
pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kunci dalam pembangunan (Kuncoro, 2004). 

Penentuan lokasi pengembangan kawasan andalan mengacu pada Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 47/1997 
(dalam tahap revisi) sebagai aturan mengenai Kawasan Pengembangan Strategis. 
RTRWN dalam hal ini telah memilih 108 daerah prioritas di seluruh Indonesia (52 
diantaranya berlokasi di bagian timur). Daerah tersebut dibentuk sebagai pusat 
pertumbuhan. 14 daerah dipilih sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 
(KAPET) berdasarkan daerah prioritas dan dianggap sebagai model pembangunan 
ekonomi regional utama untuk pusat pertumbuhan di Indonesia bagian timur. 
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F. Kebijakan Fiskal 

1. Kebijakan Fiskal Sebelum Otonomi Daerah 

Keuangan daerah berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa wewenang pengelolaan pemerintahan daerah 
dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu dekonsentrasi, pembantuan (medebewind) dan 
desentralisasi (Piliang, 2003). Asas dekonsentrasi adalah wewenang pengelolaan 
pembangunan daerah yang dimiliki oleh pemerintah pusat, tetapi telah dilimpahkan 
kepada pemerintah daerah. Sedangkan desentralisasi pada dasarnya adalah wewenang 
pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan di daerahnya sendiri. Sedangkan 
asas perbantuan adalah pemerintah daerah daerah membantu melakukan tugas-tugas 
yang dimiliki pemerintah pusat di daerah, tetapi pembiayaannya ditanggung oleh 
pemerintah daerah. 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, berdasarkan pasal 55 UU No. 5 tahun 1974, 
pemerintah daerah dibekali dengan beberapa sumber pendapatan, yaitu: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil perusahaan daerah (BUMD), dan lain-lain hasil usaha daerah yang 
sah. 

b. Pendapatan yang berasal dari pusat, yang terdiri dari sumbangan dan sumbangan-
sumbangan lain yang diatur dengan pengaturan perundang-undangan. 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Di masa lalu, bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
terbagi dalam dua kelompok. Pertama, subsidi/ perimbangan keuangan daerah 
otonom. Subsidi Daerah Otonom (SDO) merupakan satu kebijakan pemerintah yang 
dimaksudkan untuk mengamankan pengeluaran rutin daerah. Distribusi subsidi 
tersebut kepada daerah dilakukan berdasarkan kebijakan Menteri Dalam Negeri yang 
diperhitungkan dari data pegawai daerah di masing-masing daerah. SDO terdiri dari 
belanja pegawai, belanja non pegawai yang diarahkan dan belanja non pegawai yang 
diarahkan dan ditetapkan. Belanja non-pegawai yang ditetapkan terdiri dari dua 
kategori, yaitu, pertama subsidi/bantuan dan ganjaran. 

Kedua, bantuan yang dialokasikan untuk keperluan investasi di daerah. Di Indonesia, 
jenis investasi yang kedua ini dijalankan di bawah instruksi yang diberikan oleh 
presiden. Oleh karena itu sering disebut dengan Bantuan Inpres (Instruksi Presiden). 

Bantuan Inpres terbagi dalam dua bentuk, yaitu bantuan khusus (spesific grant) dan 
bantuan umum (block grant). Bantuan khusus dialokasikan berdasarkan tujuan 
khusus yang ditentukan oleh pemerintah pusat, seperti bantuan penunjang jalan dan 
jembatan kabupaten, bantuan pembangunan sekolah dasar, bantuan pembangunan 
sarana kesehatan, dan reboisasi. Oleh karenanya, pemerintah daerah tidak memiliki 
kewenangan untuk mengubah penggunaan bantuan ini untuk tujuan lain. Bantuan 
tersebut terdiri dari bantuan pembangunan Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan 
Desa. Berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, proporsi transfer bantuan yang 
diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah didominasi bentuk bentuan 
yan bersifat khusus. Hal itu terbukti misalnya dari studi yang dilakukan oleh Mahi 
(2001). Transfer dana dari pemerintah pusat yang tergolong bantuan umum 
diperkirakan hanya sebesar 20% dari keseluruhan transfer, sementara kebanyakan 
dari transfer tersebut digolongkan sebagai bantuan khusus. 
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Di samping SDO dan Bantuan Inpres, terdapat juga bantuan yang berasal dari alokasi 
Daftar Isian Proyek (DIP) yang merupakan pengeluaran investasi langsung oleh 
pemerintah pusat. Di antara berbagai jenis bantuan tersebut,  DIP merupakan sumber 
pendanaan terbesar, diikuti oleh SDO dan Inpres. Dengan demikian, secara umum 
kondisi penerimaan pemerintah daerah pada umumnya didominasi oleh penerimaan 
yang berasal dari subsidi dan bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat. 
Penerimaan Pandapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil pajak dan bukan pajak 
meningkat dan penerimaan subsidi/bantuan menurun, sementara pinjaman daerah 
tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa 
tingkat ketergantungan propinsi-propinsi terhadap sumbangan/bantuan masih cukup 
besar. 

Dalam penggunaan berbagai sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah 
itu, pelaksanaan asas dekonsentrasi oleh daerah pada umumnya dibiayai dari bantuan-
bantuan inpres. Sedangkan pelaksanaan asas desentralisasi umumnya dibiayai melalui 
PAD. Dalam UU No. 5 tahun 1974 sebenarnya hanya disebutkan bahwa pengelolaan 
dana dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut tanpa menyebutkan berapa besar 
persentase alokasi untuk masingmasing asas. Tetapi, dalam kenyataannya alokasi dana 
APBD untk melaksanakan asas dekonsentrasi mencapai rata-rata 70% dari jumlah 
keseluruhan alokasi pembangunan setiap tahun. Sedangkan alokasi dana untuk 
melaksanakan asas perbantuan dan desentralisasi hanya berkisar 30%. 

2. Kebijakan Fiskal Masa Otonomi Daerah 

Prinsip dasar yang sering dipergunakan dalam menentukan besarnya keuangan yang 
dibutuhkan oleh suatu daerah otonom adalah prinsip di mana fungsi-fungsi (urusan-
urusan) ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian ditetapkan besarnya kebutuhan 
keuangan bagi pelaksana urusan bersangkutan (money follows function). Hal ini 
sebenarnya tidak sepenuhnya berlaku, karena di negara-negara Dunia Ketiga, 
pelaksanaan kebijakan distribusi keuangan dilakukan dengan mendahulukan 
pembagian keuangan dan barulah diikuti oleh pembagian fungsi. Konsep money 
follows function tidak mudah untuk diaplikasikan terbukti dengan belum tuntasnya 
rumusan pembagian kewenangan antar pemerintah daerah di Indonesia. Dalam 
lingkup UU No. 22 tahun 1999 inti otonomi daerah meliputi dua hal. Pertama, 
pemberian kewenangan, dan bukan sekedar pendistribusian otoritas seperti pada UU 
No. 5 tahun 1974. 

Kedua, sekaligus pemberian tanggung jawab. Daerah juga bertanggung jawab 
membina dan melayani masyarakat. 

Satu aspek yang perlu dicatat dalam desentralisasi yang dilakukan di Indonesia adalah 
kecepatan dan besaran dari perubahan yang dilakukan. Dalam UU No. 22/1999, 
seluruh fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, hubungan luar negeri, kebijakan 
moneter dan perdagangan, serta sistem hukum akan didesentralisasikan pada tingkat 
kabupaten. Propinsi sebagai tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tidak diberikan 
tanggung jawab yang besar, kecuali melakukan kebijakan yang lebih bersifat 
koordinasi dari kebijakan pemerintah di tingkat kabupaten. 

Untuk mendukung tanggung jawab yang dilimpahkan, pemerintah daerah 
memerlukan sumber fiskal. UU No. 25/1999 menyatakan bahwa untuk tujuan tersebut 
pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak, dan 
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pemerintahpusat harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian 
pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah. Struktur pajak, setelah 
diterapkannya UU No. 25/1999, beserta basis pajaknya untuk pemerintah pusat, 
propinsi, dan kabupaten/kota. 

Sumber pajak utama pemerintah propinsi berasal dari pajak kendaraan bermotor dan 
pajak balik nama kendaraan bermotor, yang dapat dipandang sebagai variasi pajak 
kekayaan dan properti. Jenispajak daerah yang dapat diusahakan oleh pemerintah 
kabupaten dan kota terbatas pada tujuh jenis pajak hotel dan restoran, pajak iklan, 
pajak atas bahan bangunan, pajak penggunaan air, pajak hiburan, pajak IMB, dan 
retribusi lain-lain. Pemerintah daerah tidak akan diperkenankan untuk meningkatkan 
pendapatan daerah lewat pajak selain pajak yang disebutkan di atas. 

Jenis-jenis pendanaan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas rutin. Jenis-jenis 
pendanaan tersebut yaitu: 

Dana Perimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang 
dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 25/1999 pasal 6, Dana Perimbangan 
Terdiri dari: 

a. Bagian Daerah (Dana Bagi Hasil) dari PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan 
SDA (Sumber Daya Alam). 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Bagi Hasil 

Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak tersebut, UU No. 25/ 1999 menyediakan 
dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat dari ekploitasi sumber 
daya alam, sperti minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan dibagi dalam 
proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, povinsi, kota dan kabupaten. 

Penerimaan negera yang dibagihasilkan terdiri dari: 

a. Penerimaan Pajak 

1) Pajak Bumi dan Bangunan 
2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
3) PPh Orang Pribadi 

b. Penerimaan Bukan Pajak (SDA) 

1) Sektor Kehutanan 
2) Sektor Pertambangan Umum 
3) Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam 
4) Sektor Perikanan 

Dana Alokasi Umum 

Hal penting dari pengaturan keuangan menurut UU No. 25/1999 adalah provisi 
berupa transfer antardaerah dari pusat ke kabupaten dan kota, yang disebut dengan 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Diperkenalkannya DAU 
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dan DAK berarti menghapus Subsidi Daerah Otonom dan Dana Inpres yang 
diperkenalkan era Soeharto. 

DAU merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk 
tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas yang kebutuhan fiskalnya, dan 
didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara 
umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih 
banyak daripada daerah kaya.dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah 
kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di 
Indonesia. Undang-undang No. 25/1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah 
pusat berkewajiban menyangkut paling sedikit 25% dari Penerimaan Dalam Negerinya 
dari bentuk DAU. 

Secara definisi, Dana Alokasi Umum dapat diartikan sebagai berikut (Sidik, 2003): 

a. satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya 
didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu 
selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. 

b. instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan dengan 
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah di mana penggunaannya 
ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. 

c. Equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan 
keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang 
diperoleh daerah. 

Dana Alokasi Khusus 

DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, 
alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang 
pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi: 

a. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai 
akses yang memadai ke daerah lain; 

b. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik didaerah yang menampung transmigrasi; 
c. Kebutuhan prasaran dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan 

dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai; 
d. Kebutuhan prasaran dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan 

lingkungan. 

UU No. 25/1999 pasal 8 menggariskan bahwa kebutuhan khususyang dapat dibiayai 
dengan DAK antara lain kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum 
dengan menggunakan rumus Dau, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen 
atau prioritas nasional. Sebesar 40% penerimaan negara yang berasal dari Dana 
Reboisasi disediakan kepada daerah sebagai DAK. DAK diberikan kepada daerah 
tertentu berdasarkan usulan daerah dengan menyediakan dana pendamping 10% yang 
berasal dana penerimaan umum APBD (kecuali untuk DAK Reboisasi). 

Persyaratan untuk memperoleh DAK sebagai berikut: 

a. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh 
pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan SDA, DAU, 
Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. 
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b. Daerah menyediakan dana pendamping sekurng-kurangnya 10% dari kegiatan 
yang diajukan (dikecualikan untuk DAK dari Dana Reboisasi). 

c. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan yang ditetapkan oleh 
Menteri Teknis/Instansi terkait. 

Kegiatan DAK berdasarkan PP 104/2000 meliputi: 

a. DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan 
atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis panjang; 

b. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu membiayai pengoperasian dan 
pemerliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak 
melebihi 3 (tiga) tahun. 

Pinjaman Daerah 

Pemerintah daerah diberikan kewenangan berdasarkan UU No. 22/1999 untuk 
mencari pinjaman baik domestik maupun dari luar negeri, dari institusi keuangan 
multilateral dan agen pemberi bantuan dan pemerintah pusat seperti juga dari 
institusi keuangan swasta. 

Walaupun demikian, terdapat pembatasan tertentu yang dirancang dengan tujuan 
untuk menjamin manajemen keuangan yang berhatihati pada pemerintah daerah. 
Utang jangka panjang terbatas untuk pembangunan infrastruktur yang dapat 
menghasilkan pendapatan, sedangkan utang jangka pendek hanya dapat digunakan 
untuk operasi keuangan untuk penyesuaian aliran kas musiman. Utang jangka panjang 
tidak boleh melebihi 75% pendapatan umum, rasio bunga dari utang jangka panjang 
tidak boleh lebih dari 2,5 kali, dan utang jangka pendek tidak boleh melebihi 1/6 total 
anggaran belanja. 

Pinjaman internasional harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan penting dalam 
peraturan pemerintah adalah kewenangan Menteri Keuangan untuk mengawasi 
pinjaman daerah untuk tujuan kebiakan ekonomi makro. 

Berdasarkan UU No. 25/1999, terutama pasal 11-14, pemerintah daerah diperbolehkan 
untuk mengajukan pinjaman dengan syarat: 

a. Semua pinjaman daerah harus mendapatkan pengesahan dari DPRD dan 
pemerintah pusat; 

b. Pinjaman jangka pendek hanya untuk kebutuhan aliran keuangan dan harus segera 
dibayar penuh pada tahun anggaran yang sama. Sementara itu, pinjaman jangka 
panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur daerah dan selayaknya 
merupakan proyek yang menghasilkan pendapatan bagi daerah harus dalam 
rangka kepentingan sosial.Selanjutnya, pemerintah daerah menunjukkan 
kapasitasnya dalam membayar kembali pinjaman tersebut. Namun demikian, 
mengacu pada formula dalam PP 107/2000, tidak semua daerah harus demikian 
karena adanya perbedaan yang besar antara daerah yang mempunyai kemampuan 
finansial yang kuat dan daerah yang tidak mempunyai kemampuan finansial; 

c. Tidak boleh melakukan pinjaman daerah yang melampaui batas jumlah pinjaman 
yang ditetapkan.  
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Isu lain berkenaan dengan pinjaman pemeintah daerah adalah (Simanjuntak, 2003): 

a. Sebagian besar pemberi pinjaman eksternal segan untuk mengadakan persetujuan 
pinjaman dengan pemerintah lokal; mereka lebih menyukai onlending mechanism 
(two step loan). 

b. Kerangka kerja tentang pengaturan dan sistem yang ada tidak terlalu mendukung 
pengembangan risiko mekanisme pinjaman daerah. 

c. Pemerintah daerah belum berpengalaman dalam melakukan hedging untuk 
mengendalikan risiko perubahan kurs luar negeri. 

d. Pinjaman yang lalu lebih terakumulasi dan terkonsentrasi pada sektor air 
minum/PDAM (contoh yang cukup signifikan adalah pinjaman sekitar Rp 4 
miliar). 

Dalam konteks otonomi daerah, begitu juga dengan ketahanan fiskal, mekanisme 
pinjaman daerah harus dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari sisi permintaan dan 
sisi penawaran. Dilihat dari sisi permintaan, ada beberapa indikasi bahwa permintaan 
untuk pinjaman pemerintah daerah memang ada. Pada kenyataannya, hal tersebut 
dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu; pemeintah daerah yang memapunyai 
kemampuan finansial yang kuat, pemerintah daerah mempunyai kemampuan finansial 
moderat, dan pemerintah daerah yang memiliki kemampuan finansial lemah. 

3. Persoalan dalam Pelaksanaan Kebijakan Fiskal 

Reformasi kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengerahkan segala potensi 
peran-peran institusi daerah untuk mengelola anggaran. Untuk mengelola anggaran 
diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas tertentu dan akuntabilitas 
publik. Tuntutan pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan yang lebih 
transparan merupakan isu sentral yang mengemuka untuk pemulihan ekonomi 
melalui pinjaman luar negeri. 

Prinsip-prinsip budged transparency menurut IMF dalam pengelolaan pemerintahan 
dan anggaran yang harus dipenuhi untuk mewujudkan akuntabilitas publik adalah; 

a. Adanya kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah (dalam 
bentuk kebijakan da regulasi) di sektor masyarakat yang jelas, terbuka dan tidak 
diskriminatif. Termasuk didalamnya adalah kejelasan alokasi dan tanggung jawab 
baik antar tingkatan pemerintah maupun antar sektor/bidang/unit organisasi 
dalam pemerintahan yang sederajad. Dalam hal penggunaan dana extra budget, 
harus ada keterkaitan erat antara aktivitas yang dibiayai oleh anggaran dan tetap 
mengindahkan prioritas kebutuhan. 

b. Adanya kejelasan dasar dan kerangka hukum serta administrasi atas pengelolaan 
anggaran. Pengelolaan anggaran harus dilandasi kaidah-kaidah administrasi yang 
menyeluruh, didukung oleh sistem akuntansiyang baik, sistem dan prosedur 
pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang lengkap. Segala bentuk 
pungutan pemerintah (atau oleh instansi/petugas pemerintah) harus dilandasi 
peraturan perundang-undangan yang semestinya, mudah diakses dan diketahui 
masyarakat (terutama oleh wajib bayar). 

c. Tersedianya informasi yang benar dan relevan bagi masyarakat dalam hal 
pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan meliputi rincian 
penerimaan, pengeluaran, posisi hutang dan kaitan dengan kiprah perusahaan 
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milik pemerintah. Informasi tentang aktivitasaktivitas yang didanai oleh dana 
extra budget juga harus tersedia secara jelas. Publikasi tentang informasi-informasi 
ini harus dilakukan secara periodik. 

d. Adanya komitmen terhadap penyajian informasi yang komprehensif, realistik dan 
periodik kepada masyarakat secara berkala dan kontinyu, termasuk identifikasi 
adanya penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan (internal audit yang 
berjalan efektif). 

e. Adanya keterbukaan dalam pelaporan anggaran mulai tahap persiapan, 
penyusunan, pelaksanaan sampai pelaporan termasuk yang melatarbelakangi 
keputusan dalam pengelolaan anggaran serta kesinambungannya (sustainable 
fiscal policy). Sistem anggaran yang dianut harus dispesifikasi dengan jelas bagi 
publik yang berminat mengetahui, termasuk kejelasan tentang parameter kunci 
dan asumsi yang melandasi anggaran serta identifikasi atas perkiraan dan 
kemungkinan dalam bidang ekonomi dan politik yang mempengaruhi anggaran. 

f. Format yang rinci atas susunan anggaran dan penyajiannya sehingga memudahkan 
dilakukan analisis dan kritisi atas kebijakan anggaran oleh pihak luar dalam rangka 
akuntabilitas publik. Susunan anggaran harus menampilkan informasi penerimaan 
dan pengeluaran yang meliputi klasifikasi jenis, tujuan, fungsi (unit organisasi) dan 
pembiayaan berikut sumber pembiayaannya (untuk dana budget maupun extra 
budget). 

g. Spesifikasi atas prosedur pelaksanaan dan pemantauan pengeluaran yang telah 
disetujui yang didukung dengan dibangunnya sistem akuntansi yang komprehensif 
dan terintegrasi. Dalam hal ini termasuk kejelasan mengenai prosedur pengadaan 
barang dan pengeluaran lainnya. 

Pelaksanaan anggaran juga harus diaudit secara internal dengan prosedur audit yang 
terbuka untuk dikaji ulang. Integritas tinggi atas laporan-laporan fiskal yang diajukan, 
sematamata untuk kepentingan umum dan lepas dari maksud buruk apapun. Badan 
yang melakukan audit atas pengelolaan anggaran harus disetujui oleh legislatif, badan 
statistik resmi dan bersifat independen. 

Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan desentralisasi fiscal diantaranya adalah: 

a. Equalisasi Fiskal 

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal seharusnya ditujukan untuk sebesar-besarnya 
kepentingan rakyat banyak, terutama untuk pembangunan yang akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Tetapi, fakta menunjukkan bahwa komitmen dan 
kemampuan daerah dalam pengurangan kemiskinan sangatlah lemah. Hampir 75% 
pemerintah daerah di Indonesia menghabiskan lebih dari 60% anggarannya untuk 
pengeluaran rutin (seperti gaji, perawatan kantor, operasional dan sebagainya).9 Tidak 
banyak sumber daya yang dimiliki daerah untuk menciptakan program yang berkaitan 
dengan pengurangan kemiskinan melalui pengeluaran pembangunan. Secara 
konseptual, otonomi daerah bertumpu pada pemusatan pembangunan dan 
pengelolaan di daerah. Oleh karena itu, asumsi yang dibangun adalah daerah akan 
mengalami peningkatan baik secara pengelolaan maupun secara finansial. 

Tetapi, pada pelaksanaannya, dana masih terkonsentrasi di provinsi yang mewakili 
pemerintah pusat, sehingga untuk merealisasikan pembangunan yang berbasis di kota 
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maupun kabupaten masih belum terlaksana secara optimal. Padahal, seharusnya dana 
berada di daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah setempat, dan tidak di 
provinsi yang pada dasarnya hanya memiliki fungsi koordinasi. 

Persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah 
kenyataan bahwa daerah-daerah tidak memiliki kemampuan finansial yang sama. Ada 
daerah yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi, moderat dan rendah. 

Daerah-daerah yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi seharusnya tidak lagi 
mendapatkan dana yang sama dari pusat. Karena penerimaan pusat berasal dari 
sumber-sumber daerah dan sumber-sumber lain seperti pajak dan hutang luar negeri, 
maka daerah yang memiliki kemampuan finansial besar memiliki kewajiban untuk 
membagi sumber dayanya kepada daerah yang kemampuan finasialnya rendah. Tetapi 
sharing tersebut masih dipertanyakan efektivitasnya. Pertanyaan yang paling 
mendasar adalah apakah daerah kaya mau mensubsidi daerah yang tidak mampu, 
sebab masing-masing daerah memiliki tendensi untuk daerahnya dan bahkan bersaing 
dalam hal pengumpulan PAD (Pendapatan Asli Daerah). 

b. Manajemen Keuangan di Daerah 

Aset-aset milik pusat yang berada di daerah kerap kali menimbulkan permasalahan 
dalam hal pengelolaannya. Perusahaanperusahaan negara seperti BUMN atau BUMD 
milik pemerintah pusat dan provinsi. Otonomi kemudian diartikan dengan 
peningkatan PAD dengan cara mengerahkan, menggalakkan dan intensifikasi sumber-
sumber peneriman daerah. Akhirnya, perusahaan-perusahaan milik pemerintah pusat 
yang berada didaerah menjadi sumber konflik, karena pemerintah daerah merasa 
berhak atas pendapatan yang diperoleh perusahaan milik negara tersebut, sedangkan 
pemerintah pusat cenderung mempertahankan perusahaan negara dan fasilitas negara 
karena membiayai operasional perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan yang produktif cenderung untuk diperebutkan antara daerah 
dengan pemerintah pusat. Tetapi, fasilitas umum seperti misalnya jalan cenderung 
diabaikan pemeliharaannya. Karenya tidak aneh, jika pada saat inifasilitas jalan 
terutama jalan provinsi banyak mengalami kerusakan. 

Pemerintah pusat menilai bahwa daerah yang menikmati fasilitas harus menanggung 
sebagian biaya pemeliharaan, sedangkan daerah menilai bahwa pemeliharaan jalan 
tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sepenuhnya karena proyek 
pembangunannya pun tidak melibatkan pemerintah daerah. 

Jenis-jenis pemasukan menjadi persoalan tersendiri karena pendapatan dari pajak 
seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),pajak kendaraan bermotor masih menjadi 
sumber pajak utama pemerintah provinsi, padahal objek pajak berada dalam wilayah 
kota atau kabupaten. Padahal, sumber pajak tersebut merupakan sumber pajak 
terbesar. Pemerintah pusat, seharusnya mengalihkan sebagian pendapatnya kepada 
daerah sebagai daerah objek pajak. Karena itu, pemerintah kota dan kabupaten 
cenderung untuk menggali pendapatan lain selain pajak dengan cara menggalakkan 
penarikan retribusi. 

Perluasan jenis retribusi tersebut dimungkinkan karena kabupaten/kota diberikan 
keleluasaan untuk menambah dengan jenis pajak baru dengan rambu-rambu dan 
kriteria yang harus diikuti.10 Peraturan ini memicu munculnya jenis-jenis retribusi 
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yang pada prakteknya memberatkan masyarakat dan menyebabkan kenaikan pada 
harga-harga kebutuhan pokok. Misalnya, retribusi yang dipungut dari proses 
pengangkutan hasil bumi ke pasar biasanya melalui retribusi yang berlapis-lapis, dan 
ini menyebabkan makin mahalnya harga hasil bumi dipasaran. 

Dari praktek pemungutan pajak ini pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang 
mengelola pajak, retribusi, parkir, transportasi dan angkutan. 

c. Budgetting Behavior (Perilaku Budgeting) 

Budgeting di masa lalu didominasi oleh asumsi dinas-dinas bahwa pendanaan telah 
diplot oleh pemerintah pusat untuk masing-masing daerah, sehingga pemerintah 
daerah tidak perlu mengajukan usulan pembangunan kepada pemerintah pusat. 

Dalam prakteknya, pola seperti ini memunculkan berbagai kasus proyek fiktif, atau 
proyek-proyek yang tujuannya hanyalah untuk menghabiskan anggaran. Yang menjadi 
pertimbangan para birokrat pada waktu itu tidak terlepas dari upaya bagaimana 
menyerap anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
sebesar-besarnya. 

Pola-pola pendanaan yang sentralistik seperti ini embodied dengan cara berpikir para 
birokrat di daerah yang mempengaruhi sistem, mekanisme dan prosedur 
pembangunan. Kebiasaankebiasaan seperti serba menunggu perintah, tidak dapat 
berinisiatif dalam arti selalu terpaku pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan 
Petunjuk Teknis (Petunjuk Teknis) masih menjadi arus utama (mainstream) cara 
berpikir para pejabat daerah. 

Akhirnya, persoalan utama yang mengemuka sekali lagi adalah siapa yang 
diuntungkan dan kepada siapa program pembangunan ditujukan. Untuk 
memaksimalkan potensi daerah, diperlukan upaya-upaya penggalian kembali 
kreativitas lokal agar pengelolaan keuangan daerah dapat dipergunakan sepenuhnya 
untuk kesejahteraan masyarakat. 

Pemahaman yang salah terhadap otonomi daerah juga menjadi hal yang 
mempengaruhi arah dari desentralisasi fiscal di tingkat pengambilan kebijakan, yang 
dalam jangka waktu panjang akan berakibat buruk pada tata pemerintahan yang 
berpihak pada rakyat. Desentralisasi fiskal cenderung diartikan sebagai kesempatan 
untuk menggali sumber dana sebesarbesarnyadari rakyat melalui jalur-jalur legal, 
seperti pajak dan retribusi, serta mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) untuk 
kepentingan daerah, daripada memperjuangkan kepentingan penduduk asli dalam 
pemerintahan atau pembangunan yang sebenarnya merupakan spirit dari pelaksanaan 
otonomi daerah 

4. Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah: Money Follows Function VS 
Function Follows Money 

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di tahap awal implementasi otonomi daerah 
menunjukkan kelemahan dalam beberapa hal, terutama yang terkait dengan beberapa 
peraturan yang belum dapat dijalankan secara optimal. Kebutuhan terhadap 
desentralisasi bagi Indonesia menjadi sesuatu yang tidak dapat ditunda-tunda. Selama 
hampir separuh abad pemerintah tidak pernah secara serius mengimplementasikan 
secara serius mengenai peraturan tentang perimbangan keuangan Pusat-Daerah. Satu 
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tujuan desentralisasi fiskal adalah perbaikan efisiensi ekonomi, perbaikan 
akuntabilitas, peningkatan mobilisasi dana dan keadilan. 

Undang-undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah merupakan UU kedua yang mengatur perimbangan keuangan pusat-
daerah setelah UU No. 32/1956 mengenai Perimbangan Keuangan Antar Negara 
dengan Daerah-Daerah. Besarnya keuangan yang diperoleh daerah berdasarkan UU 
No.32/1956 ini berdasarkan indikator yang meliputi: (1) luas daerah; (2) jumlah 
penduduk; (3) potensi perekonomian; (4) tingkat kecerdasan masyarakat; (5) tingkat 
kemahalan; (6) panjang jalan yang harus diurus daerah; (7) panjang saluran pengairan 
yang diurus daerah, dan; (8) apakah suatu daerah berupa kepulauan atau tidak. 
Dalamprakteknya, undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh 
pemerintah. Kegagalan tersebut disebabkan karena di samping negara ketika itu 
mengalami defisit anggaran, juga disebabkan ketidakmampuan administrasi daerah 
dan keterbatasan jumlah serta kualitas aparatur pemerintah lokal. 

Selama pemerintahan Orde Baru, meskipun UU No. 32/1956 secara legalitas masih 
berlaku, tetapi tidak pernah dilakukan revisi atau dicabut sama sekali. Pemerintah 
Soeharto ketika itu menggunakan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
di Daerah yang beberapa pasal didalamnya mengatur masalah-masalah yang berkaitan 
dengan keuangan daerah. 

Paling tidak terdapat sekitar 10 pasal dari UU No. 5/1974 yang mengatur masalah-
masalah keuangan daerah, diantaranya yaitu: (1) pasal 55 tentang sumber-sumber 
pendapatan daerah; (2) pasal 56 tentang pajak daerah diatur oleh UU; (3) pasal 57 
tentang perimbangan keuangan pusat-daerah yang diatur UU; (4) ketentuan pajak dan 
retribusi daerah diatur dengan UU; (5) pasal 59 tentang perusahaan daerah, yang juga 
diatur dengan UU; (6) pasal 60 tentang perda sebagai sumber pendapatan daerah; (7) 
pasal 61 tentang hutang piutang daerah; (8) pasal 62 tentang pertanggungjawaban 
keuangan kepala daerah; (9) pasal 63 tentang pengaturan barang milik daerah; dan 
(10) pasal 64 tentang pengaturan APBN/APBD. 

Meskipun dalam UU No. 5/1974 (pasal 57) sudah diamanatkan akan dikeluarkannya 
UU yang mengatur perimbangan keuangan pusat-daerah, namun selama hampir tiga 
puluh tahun Soeharto berkuasa UU perimbangan tersbut tidak pernah menjadi 
kenyataan. Keuangan daerah berdasarkan UU No. 5/1974 tergantung kepada: (1) 
pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
perusahaan daerah, dan hasil daerah yang sah lainnya; (2) pendapatan dan bantuan 
yang berasal dari pemberian pemerintah melalui berbagai inpres (instruksi presiden) 
dan bantuan pembangunan. 

Dapat dikatakan bahwa daerah ketika itu sangat bergantung pada subsidi dan berbagai 
bentuk inpres (Inpres Desa, Inpres Kabupaten, Inpres Sekolah Dasar, Inpres 
Kesehatan, Inpres Provinsi, Inpres Pasar, Inpres Penghijauan dan Inpres Jalan). 
Sistem pengaturan pengelolaan keuangan daerah model inpres merupakan bentuk 
pengaturan keuangan daerah yang sangat sentralistis. Ketergantungan daerah 
terhadap pusat tidak hanya dalam hal pendapatan keuangan daerah, tetapi juga 
termasuk perencanaan, jumlah alokasi dana, administrasikeuangan dan “petunjuk” 
lainnya yang lebih menguntungkan kepentingan pusat. Dampak ketergantungan 
keuangan daerah pada pusat adalah matinya desentralisasi keuangan daerah dan 



 
Bab 11 Otonomi Daerah�� 357 
Rowland B. F. Pasaribu 

sekaligus juga semakin tidak berdayanya masyarakat lokal untuk mewujudkan 
otonomi daerah sebagai upaya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. 

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah mengalami persoalan perimbangan 
keuangan pusat-daerah. Ketidakadilan yang dilakukan pemerintah pusat 
menimbulkan ketegangan di daerah sebagai protes terhadap kebijakan keuangan yang 
dinilai merugikan daerah. Meskipun ketegangan tidak hanya disebabkan oleh masalah 
perimbangan keuangan keuangan semata, tetapi juga adanya eksploitasi sumber daya 
alam secara besar-besaran dan eksploitasi daerah secara politis untuk 
mempertahankan kekuasaan para pejabat di pusat, tetapi inti dari ketegangan tersebut 
bersumber dari ketidakadilan dalam hal perimbangan keuangan. Kekecewaan daerah 
terhadap pusat mencapai titik kulminasi pada saat tumbangnya kekuasaan Soeharto di 
tahun 1998. 

Daerah-daerah kaya sumber daya alam menuntut pemerintah pusat untuk mulai 
memikirkan bagi hasil yang menguntungkan daerah. Selama ini, daerah penghasil 
tambang relatif tidak dapat menikmati hasil kekayaan alam yang dimiliki. Beberapa 
daerah seperti Aceh dan Papua bahkan secara terang-terangan menuntut 
kemerdekaan. Persoalan serius lain yang terkait dengan mekanisme keuangan yang 
sentralistis adalah ketergantungan daerah terhadap pusat yang sangat tinggi. Jika 
daerah-daerah kaya sumber daya alam menuntut porsi yang besar dalam pembagian 
pendapatan, sebaliknya daerah-daerah yang minim sumber daya alam mengalami 
kegalauan jika diharuskan mencari pendapatan sendiri. 

Persoalan lain yang menyangkut kebijakan fiskal di masa lalu adalah mandulnya 
kreativitas daerah untuk mengelola sumber keuangan. Hal ini disebabkan daerah 
selalu mendapatkanalokasi dana dari pusat tanpa perencanaan yang dimulai dari 
kebutuhan daerah. Hubungan keuangan antara pusat daerah menjadi hubungan yang 
sangat hirarkis dan dependen, dimana daerah menjadi subordinat dalam hubungan 
tersebut. Sementara itu, daerah dituntut untuk mengerahkan segala inisiatif dan 
kreativitas untuk membangun wilayahnya dan mengelola keuangan secara lebih 
mandiri. 

Tujuan otonomi daerah adalah kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi 
dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan meningkatkan 
kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan 
karakteristik di daerah masing-masing. Peningkatan kualitas ini diberikan melalui 
peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya 
sendiri. 

Satu dari beberapa faktor pendorong program desentralisasi adalah pengalaman 
kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru yang sentralistik. Pembangunan tidak 
didasarkan pada kondisi lokal, yang mengakibatkan kesenjangan antara daerahdaerah 
kaya dengan daerah-daerah miskin, antara Jawa-Luar Jawa dan Kawasan Barat 
Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. Kesenjangan antardaerah ini cukup 
tinggi ditinjau dari berbagai indikator seperti pendapatan per kapita antardaerah, 
konsumsi per kapita antardaerah, dan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis 
kemiskinan. 

Pada kenyataannya, hanya daerah-daerah kaya sumber daya alamnya, sumber daya 
manusia, infrastuktur yang baik dan tingkat industrialisasi yang sudah matang saja 
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yang dapat mempercepat pembangunan daerah. Sementara, bagi daerah yang miskin 
sumber daya alam, kurang sumber daya manusia, dan miskin infrastrukturnya, 
kemungkinan akan mengalami kesulitan mempercepat pembangunan di daerahnya. 
Mencermati kesenjangan yang terjadi antardaerah, maka yang perlu dilakukan adalah 
melakukan upaya mengurangi kesenjangan dan disparitas pendapatan antardaerah. 
Untuk itu, harusdiupayakan bagaimana melaksanakan desentralisasi fiskal dalam 
mengatasi masalah kesenjangan pendapatan antardaerah. Ketergantungan fiskal 
daerah terhadap pusat diantaranya disebabkan oleh rendahnya PAD. Setidaknya ada 
lima penyebab rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan tingginya 
ketergantungan terhadap subsidi dari pusat (Kuncoro, 2004). 

Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. 
Meskipun laba yang diperoleh dari BUMD relatif tinggi sekitar 24,5 persen, namun 
sumbangan terhadap pendapatan daerah relatif kecil. Rata-rata rasio pembagian laba 
BUMD terhadap total pendapatan APBD hanya sebesar 2,14 persen per tahun. 

Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama, 
yang paling produktif adalah buoyant baik pajak langsung dan tidak langsung, ditarik 
oleh pusat. Pajak penghasilan badan maupun perorangan (termasuk migas), Pajak 
Pertambahan Nilai, bea cukai, PBB, royalti/IHH/IHPH (atas minyak, pertambangan, 
kehutanan) semua dikelola administrasi dan ditentukan tarifnya oleh pusat. Dua yang 
terakhir memang telah merupakan sharing revenues (penerimaan bagi hasil), namun 
kontribusinya dalam penerimaan daerah relatif masih kecil atau sekitar 6,8 persen dari 
APBD. Alasan sentralisasi perpajakan sering dikemukan sebagai upaya mengurangi 
disparitas antardaerah, efisiensi administrasi dan keseragaman perpajakan. Penyebab 
ketiga yaitu, kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang dapat 
diandalkan sebagai sumber penerimaan. Pajak daerah yang ada saat itu berjumlah 50 
jenis pajak, tetapi yang dianggap bersifat ekonomis bila dilakukan pemungutannya 
hanya terdiri dari 12 jenis pajak saja. 

Penyebab keempat lebih bersifat politis. Timbul kekhawatiran jika daerah memiliki 
sumber keuangan yang besar akan mendorong terjadinya gerakan separatis. Kasus 
Yugoslavia dan Uni Soviet seringkali sebagai acuan kuatnya daerah untuk mendorong 
disintegrasi. Dan kenyataannya, kedua Negara tersebut mengalami disintegrasi yang 
sangat parah. Karena itu, ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat dipertahankan 
untuk dapat mengendalikan daerah. 

Penyebab kelima dari ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat adalah kelemahan 
dalam pemberian subsidi dari pemerintah kepada daerah. Selama ini pusat 
memberikan subsidi dalam bentuk blok (block grants) dan spesifik (specific grants). 
Subsidi blok adalah bentuk subsidi dimana daerah memiliki keleluasaan dalam 
penggunaan dana. Sedangkan penggunaan dana subsidi spesifik sudah ditentukan oleh 
pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana 
tersebut. Apabila dilihat dari sisi jumlah bantuan yang diterima, daerah lebih banyak 
menerima bantuan yang berupa subsidi spesifik. Tidak berlebihan jika dalam hal ini 
dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang yang sangat kecil 
kepada daerah untuk merencanakan pembangunannya. 

Minimnya kewenangan daerah dalam hal pengelolaan anggaran membuat daerah 
kesulitan dalam mengambil inisiatif untuk merencanakan pembangunan. Terlebih lagi, 
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daerah hampir tidak dapat melepaskan diri dari petunjuk pelaksanaan pembangunan 
yang biasanya disebut sebagai juklak dan juknis. 

Pembangunan fisik di daerah relatif tinggi, tetapi ketergantungan fiskal daerah tetap 
besar. Artinya, hingga saat ini pembangunan ekonomi tetap menjadi mainstream 
pemerintah pusat agar ketergantungan fiskal daerah tetap tinggi dan dengan demikian 
daerah tetap dapat dikendalikan. 

Kesulitan dalam mengimplementasikan perimbangan fiscal pusat-daerah adalah 
kemauan politik dari pemerintah pusat dan mentalitas pemerintah daerah. Di satu sisi, 
pusat masih setengah hati untuk membiarkan daerah menggunakan dana-dana sesuai 
dengan fungsinya (local discretion). Pengaturan masalah keuangan daerah masih 
bersifat ‘setengah hati’ karena kebijakan fiskal lebih ditekankan pada pembagian 
proporsi, bukan pada pemberian kewenangan yang luas dalam bidang keuangan 
daerah. Padahal, dengan dengan kewenangan tersebut uang dapat dicari semaksimal 
mungkin dengan memperhatikan potensi daerah. 

Persoalan pemberian kewenangan yang setengah hati terhadap daerah bukanlah satu-
satunya persoalan yang krusial. Permasalahan yang berkaitan dengan desentralisasi 
fiskal yaitu pemerintah daerah yang hampir tidak memiliki inisiatif perencanaan, 
implementasi dan pengawasan pembangunan. Daerah pun kurang memahami 
mekanisme partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara nyata dalam pembangunan. 

Padahal, dalam otonomi, daerahlah yang harus proaktif dalam mengupayakan dan 
penggunaan dana pembangunan. Dominasi transfer dari pusat menyebabkan 
pemerintah daerah baik secara teknis dan psikologis mengalami ketergantungan yang 
besar terhadap pusat. Daerah-daerah hanya diberi uang dengan bentuk proyek berikut 
teknis pelaksanaannya. Proses yang berlangsung selama lebih dari tiga puluh tahun 
turut membentuk mentalitas para pejabat di daerah. Di masa Orde Baru daerah-
daerah terbiasa dengan kebijakan anggaran dengan filosofi “function follows money” 
dimana daerah hanya diberi anggaran pembangunan yang perencanaannya dilakukan 
di pusat. Filosofi ini harus diubah menjadi “money follows function” dimana daerah 
diberi kewenangan yang luas dalam bidang politik, social dan ekonomi untuk 
memperoleh dana pembangunan (Gaffar, 1998). Untuk mengimplementasikan 
kebijakan fiskal yang desentralistis, mentalitas aparatur daerah dalam pengelolaan 
dana harus mengalami perubahan yang mendasar. 


