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BAB I  

OTONOMI DAERAH 

1.1. Pendahuluan 

Undang-undang nomor 1 tahun 1945 menyiratkan adanya prinsip kebebasan dalam 

mengelolaan sistem pemerintahan daerah. Kemudian dikembangkan undang-undang yang 

mengatur sistem pemerintahan daerah sebagaimana Undang-undang nomor 5 tahun 1974 dan 

Undang-undang nomor 2 tahun 1984. Kesemuanya mengarah pada penciptaan sistem 

pemerintahan yang cenderung menuju sistem desentralisasi. Dalam pelaksanaannya, sistem 

pemerintahan ini mengalami pasang surut hingga pada masa reformasi. Pada masa reformasi 

inilah terbit Undang-undang (UU) nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan 

pemerintahan pusat.  

Sejak terbitnya UU no. 22 tahun 1999 penerapan otonomi daerah berjalan cepat. Prinsip 

otonomi daerah adalah pemberian kewewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola wilayahnya sendiri. Namun demikian, ada beberapa bidang yang tetap menjadi 

kewenangan pemerintah pusat, yaitu bidang: agama, peradilan, pertahanan, dan keamanan, 

moneter/fiskal, politik luar negeri dan dalam negeri. Pemerintah pusat juga memiliki 

kewenangan dalam hal administratif seperti: perencanaan nasional dan pengendalian 

pembangunan secara makro, sistem administrasi Negara, penggunaan dana perimbangan 

keuangan, dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan sumber daya manusia, 

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang strategis, serta sistem konversi 

dan standarisasi nasional. 

Mekanisme dan sistem pengelolaan pemerintahan yang ada di Negara Indonesia sangat 

dipengaruhi oleh kondisi geografis yang berupa kepulauan. Negara Indonesia yang meliputi 

banyak kepulauan menyulitkan diadakannya sistem koordinasi dalam menjalankan 

pemerintahannya hingga ke pelosok penjuru Pulau yang berada di wilayah Negara Indonesia. 

Oleh karena itu, pemberian kewenangan pemerintah daerah menjadi alternatif yang cocok 

untuk dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian kewenangan 

pemerintahan daerah dapat memudahkan pengaturan dan penataan sistem pemerintahan di 

masing-masing daerah. Inilah yang menyebabkan banyaknya variasi model pengelolaan 

pemerintahan. Kewenangan pemerintahan daerah yang mandiri pada dasarnya tetap mendapat 

pengawasan dari pusat. 

Penyaluran aspirasi rakyat kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang cepat 

merupakan dasar dalam perumusan otonomi daerah. Otonomi daerah juga menjadi sistem 

yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam menjaga dan melindungi wilayahnya. Hal ini akan memudahkan bagi 

pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan yang 

dilakukan oleh para kepala daerah sehingga akan mampu mengurangi resiko yang dapat 

mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
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Terbatasnya jangkauan akses yang dimiliki pemerintah, lamanya waktu respon yang 

diberikan pemerintah pusat pada daerah-daerah terpencil dan jauh dari wilayah pemerintah 

pusat, serta besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah adalah menjadi 

alasan diperlukannya pemberian otonomi daerah pada wilayah yang ada dalam NKRI. 

Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakatnya sebagaimana apa yang diaspirasikan masyarakat di suatu wilayah. Untuk itu, 

pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya. Namun, untuk menjangkau wilayah yang jauh 

(terpencil dan terluar) dari pemerintahan pusat membutuhkan biaya yang sangat besar, hal ini 

dipandang juga sebagai suatu sistem yang tidak efisien.   

Untuk itu, pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan 

pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya menjadi suatu alternatif yang baik 

dalam memecahkan permasalahan ini. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah ini 

disebut dengan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah dapat secara langsung 

mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya. Prinsip otonomi daerah adalah 

memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam menjalankan 

pemerintahannya. Daerah diberikan kekuasaan untuk mengurus dan mengatur sistem 

pemerintahannya tanpa harus bertentangan dengan Undang-Undang. Pengaturan yang 

dijalankan pemerintah daerah harus sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh pemerintah 

pusat dalam suatu rencana strategis yang telah ditetapkan. Daerah memiliki kewenangan 

membuat kebijakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta 

masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat.      

Dalam upaya untuk menangani urusan dan/atau menjalankan pemerintahannya, 

pemerintah daerah diberikan kewewenangan, tugas dan kewajiban yang telah digariskan 

dalam undang-undang dan memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana 

potensi yang tersedia (sumber daya manusia dan sumber daya alam) serta ciri khas daerah 

masing-masing. Dengan demikian konteks dan konten otonomi bagi setiap daerah akan 

bervariasi, tidak akan selalu sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk itu, 

otonomi daerah yang dilaksanakan haruslah dijalankan dengan penuh tanggung jawab 

sehingga dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah harus benar-benar sejalan 

kewajibannya dengan tujuan dan maksud memberdayakan daerahnya termasuk juga sebagai 

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi bagian utama dari tujuan 

nasional. 

Dalam beberapa konteks, otonomi daerah dipandang hanya sebagai suatu kebijakan 

yang bersifat institutional, tidak lebih. Otonomi daerah dikaitkan pula dengan fungsi-fungsi 

kekuasaan yang ada dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Oleh karena itu, 

penting untuk mengetahui model hierarki kewenangan pemerintahan mulai dari tingkat pusat 

hingga pada tingkat daerah/wilayah. Esensi penting dari kebijakan otonomi daerah itu sendiri 

adalah berkaitan dengan sistem demokratisasi yang memberikan kebebasan yang besar 

kepada lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta ikut serta dalam merumuskan 

kebijakan pembangunan daerah yang telah terakomodasi dari aspirasi masyarakat. 
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Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

ditentukan oleh derajat otonominya. Perbedaan derajat otonomi dan derajat kekuasaan yang 

berupa adanya variasi pengaturan aspek kewenangan akan membentuk derajat hubungan 

yang berbeda pula antar daerah yang asimetris yang satu dengan yang lain, maupun dengan 

unit-unit politik lainnya yang ada di daerah. Hubungan ini dapat terjadi antar daerah 

(horizontal) maupun hubungannya dengan pusat (vertikal). Pandangan terkait hubungan 

dengan pola asimetris ini diungkapkan Tarlon (Jaweng, 2011) adalah berfokus pada konsep 

desentralisasi yang membatasi kewenangan daerah dan pola hubungan antar unit 

pemerintahan. Desentralisasi asimetris ini memiliki model hubungan yang khas dengan 

berbasis pada keunikan dari masing-masing daerah. Adapun perbedaan relasi antar lembaga 

yang asimetris dengan unit lembaga nasional, dengan sesama unit lembaga sub-nasional yang 

selevel maupun dengan sistem politik/pemerintahan yang dianut secara keseluruhan adalah 

unik (Jaweng, 2011: 162-163). 

1.2. Landasan dan Tujuan Otonomi Daerah 

Dalam rangka mengimplementasikan otonomi daerah yang memberikan keberhasilan 

dibutuhkan kombinasi yang efektif antara visi dari otonomi daerah itu sendiri dengan model 

kepemimpinan yang kuat yang dimiliki seorang kepala daerah dalam melakukan inovasi 

kebijakan demi kesejahteraan daerahnya. Visi otonomi daerah dirumuskan dalam tiga aspek, 

yaitu: ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pada bidang politik, otonomi daerah dinyatakan 

sebagai hasil dari kebijakan yang bersifat desentralisasi dan demokratisasi. Oleh karena itu, 

dalam menentukan kepala pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara demokratis 

sehingga memungkinkan berlangsungnya sistem pemerintahan yang responsif terhadap 

kepentingan masyarakat luas dan untuk memelihara demokrasi ini diambil suatu mekanisme 

pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik. 

Otonomi individu adalah modal dasar dalam pembentukan otonomi pada level yang 

lebih tinggi. Otonomi daerah merupakan manifestasi keinginan suatu wilayah untuk mengatur 

dan mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki daerah tersebut secara maksimal 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi 

daerah merupakan kebutuhan yang hakiki dari suatu daerah yang memiliki keinginan untuk 

mengatur wilayahnya sendiri. Otonomi daerah memberikan peluang bagi suatu wilayah untuk 

bersaing secara sehat dan terbuka pada kancah nasional maupun global. Untuk itu, otonomi 

daerah perlu diperkuat dengan batasan atau rambu-rambu dan peraturan yang jelas yang telah 

disepakati bersama untuk menjamin keteraturan sosial dan mencegah timbulnya kerawanan 

sosial yang tidak perlu.  

Ciri-ciri dari otonomi yang independen adalah legal self-sufficiency dan actual 

independence. Ini berarti bahwa baik secara politik atau pemerintahan, otonomi daerah (self 

government)  adalah kondisi yang memungkinkan suatu daerah mengatur penghidupannya 

dibawah kewenangan seseorang (the conditition of living under one’s own laws) 

(Sarundajang, 1999). Karena itu, otonomi lebih berfokus pada aspirasi ketimbang kondisi 

yang ada di suatu daerah. Otonomi daerah memberikan jaminan kepada setiap daerah untuk 

dapat berkembang dan mengembangkan potensinya dengan cara yang dikehendaki pemimpin 

diwilayah tersebut. Potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki suatu daerah dapat 
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menjadi modal dasar untuk dikembangkan secara optimal setelah diberi keleluasaan dan 

jaminan untuk menentukan yang terbaik bagi wilayahnya.   

Daerah memiliki hak untuk dapat mengelola serta memaksimalkan pembangunan di 

daerahnya dengan keunikannya masing-masing dan dijamin pelaksanaannya oleh Undang-

undang. Bagi daerah yang memiliki daya saing yang rendah dan belum memadai untuk ikut 

berkompetisi, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikan 

dorongan kepada daerah tersebut melalui pemberian intensif hingga mampu mengembangkan 

wilayahnya sesuai dengan potensi dan kondisi geografis dalam mengembangkan kehidupan 

sosial budaya dan perekonomiannya hingga dapat mencapai persyaratan minimum untuk 

bersaing.  

Desentralisasi merupakan langkah awal menuju demokratisasi jika dipandang dari 

aspek politik. Desentralisasi akan mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sehingga 

kehadiran pemerintah dalam kehidipan masyarakat akan lebih terasa oleh rakyat dan akan 

memicu partisipasi rakyat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan sehingga pemerintahan yang dijalankan semakin nyata. Pada aspek sosial, 

desentralisasi diharapkan akan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk 

melaksanakan swakelola melalui sistem pranata sosial yang pada dasarnya adalah merupakan 

social capital dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang dihadapi. Dengan 

pranata yang telah ter-internalized, maka mekanisme penyelesaian yang ada didalam 

masyarakat akan lebih efektif, efisien dan adil.   

Pada aspek ekonomi, desentralisasi diharapkan akan dapat mencegah terjadinya 

eksploitasi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi 

sumber daya yang baik. Desentralisasi juga akan menumbuhkan inovasi masyarakat dan 

mendorong motivasi masyarakat untuk tetap produktif dalam menjalankan perekonomian 

melalui kegiatan usaha mikro, kecil, maupun menengah (UMKM). Adapun jika dipandang 

secara administratif, desentralisasi akan menstimulus potensi dan kemampuan daerah 

sehingga dapat mengalami peningkatan baik dalam perencanaan, pengorganisasian, maupun 

akuntabilitas publik yang menjadi kewajiban pemerintah dalam mempertanggung jawabkan 

apa yang telah dilakukannya kepada publik. UU No. 22 tahun 1999 maupun amandemennya, 

yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Perintahan Daerah menganut sistem desentralisasi ini. 

Peningkatan kualitas hidup masyarakat, kualitas pelayanan publik dan optimalisasi peran 

pemerintah serta masyarakat dalam pembangunan adalah merupakan trimatra yang mendasari 

lahirnya UU No. 22 tahun 1999 dan amandemennya yaitu UU No. 32 tahun 2004 (Chalid, 

2005). 

Sejak pemberlakuan UU mengenai Otonomi Daerah, telah banyak diketahui aspek 

positifnya. Tidak dapat disangkal, bahwa otonomi daerah memberikan perubahan yang positif 

bagi pemerintahan daerah, terutama terkait kewenangan daerah yang luas dalam mengatur 

pemerintahannya sendiri. Kewenangan ini merupakan sebuah impian yang menjadi 

kenyataan, karena sistem pemerintahan masa lalu yang sentralistik cenderung menempatkan 

pemerintah daerah sebagai objek pembangunan yang terkadang sering diabaikan 

kebutuhannya. Pada masa lalu, potensi daerah yang ada akan diangkut ke pusat secara terus 

menerus dilakukan dengan alasan klise yaitu pemerataan pembangunan.  
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Alih-alih mendapatkan manfaat dari hasil buminya, daerah justru mengalami 

kekurangan dan mengalami proses pemiskinan yang dilakukan pemerintah pusat. Pemberian 

kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah telah beberikan cahaya bagi banyak daerah 

yang optimis untuk berubah. Potensi yang dimiliki daerah diharapkan akan dapat mengubah 

keadaan wilayahnya menuju pembangunan berkelanjutan yang lebih baik. Namun demikian, 

terdapat banyak kekhawatiran yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan permasalahan 

baru. Apakah di tengah-tengah optimisme yang dilakukan pemerintah daerah tidak terbersit 

kekhawatiran adanya penyelewengan kewenangan yang mungkin dapat dilakukan kepala 

daerah sebagai penguasa wilayah. Hal ini akan menjadi kekhawatiran yang lebih besar lagi 

bila praktek tersebut dibiarkan berkepanjangan, akan dapat merusak susunan ketatanegaraan 

Indonesia. 

Untuk menyiasati beratnya beban anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, sudah 

sepantasnya apabila pemerintah daerah menempuh jalan alternatif, selain intensifikasi 

pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi disinsentif bagi perekonomian 

daerah. Jalan alternatif yang mungkin dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mengurangi 

beban anggaran daerah, antara lain: efisiensi anggaran maupun revitalisasi perusahaan milik 

daerah. Namun kedua alternatif tersebut bukanlah menjadi prioritas pilihan kebijakan bagi 

pemerintah daerah dalam mengurangi beban rakyat. 

Upaya revitalisasi perusahaan milik daerah (BUMD) cenderung diabaikan terutama 

bagi kepala daerah yang kurang memiliki jiwa kewirausahaan. Sudah menjadi hal yang 

lumrah apabila pemerintah cenderung melakukan kegiatan dengan memanfaatkan kekuatan 

hukum yang dilakukan dengan paksa, bukan berdasarkan prinsip-prinsip pasar. Ketika 

pemerintah daerah dihadapkan pada situasi yang bermuatan bisnis, berupaya meningkatkan 

perekonomian masyarakat, maka pemerintah tidak mampu memberikan solusi yang tepat. 

Pemerintah cenderung memanfaatkan swasta untuk pengelolaan perusahaan milik daerah 

melalui privatisasi. Hal ini dipandang sebagai alternatif yang lebih mudah dan 

menguntungkan. 

Melalui kebijakan yang tepat diharapkan pemberian kewenangan akibat otonomi daerah 

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab akan mampu memberdayakan pemerintahan daerah 

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga dapat menumbuhkan perekonomian 

masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan daerah pada dasarnya ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan yang dilaksanakan dengan prinsip aspiratif, partisipatif, dan 

demokratis. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan perlu mendapatkan dukungan 

masyarakat dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur kekuatan masyarakat 

yang ada di suatu daerah. Kebijakan yang dihasilkan dari pemberian otonomi daerah 

diharapkan akan mampu memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan 

kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Ini dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi, 

peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi, dan keanekaragaman daerah. 

Ada empat manfaat yang dapat diambil atas terlaksanakan otonomi daerah dalam 

pembangunan antara lain: 
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1. Otonomi daerah bisa di sesuaikan dengan pemerintah daerah; Adanya pandangan bahwa 

setiap daerah atau masyarakat mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, maka hal-hal 

yang bersifat kepentingan umum bisa dirundingkan kembali dengan mempertimbangkan 

kemaslahatan bagi daerah tersebut dan kemakmuran masyarakat. 

2. Mempersingkat jalur birokrasi; Otonomi daerah yang diberikan oleh negara memberikan 

kewenangan sepenuhnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya alam yang 

ada pada daerah tersebut. Bukan berarti pemerintah pusat hanya berdiam diri saja, 

melainkan pemerintah berkewajiban mengawasi dan menentukan sektor-sektor investasi 

yang layak pada daerah tersebut dengan sudah di sosialisasikan kepada masyarakat 

setempat. 

3. Penetrasi yang lebih baik di daerah terpencil; Asas desentralisasi bisa membuat penetrasi 

yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah terpencil yang letaknya jauh dari 

pemerintah pusat. Karena hal tersebut, sering membuat masyarakat yang jauh dari 

pemerintah pusat tersebut tidak memahami apa saja kebijakan dan peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat 

4. Meningkatkan kelembagaan dalam masyarakat; Dengan adanya otonomi daerah 

masyarakat akan mengembangkan investasi atau usaha-usaha yang telah ditentukan 

pemerintah ke daerah.  

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah Pemerintah dan DPR 

sepakat untuk mengesahkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 

No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya 

perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut 

menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus 

memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab 

penyelenggaraan.  

1.3. Permasalahan Otonomi Daerah 

Dalam penjelasan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 dinyatakan bahwa 

pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diberikan kepada kabupaten dan kota, 

sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Pada pelaksanaannya, 

otonomi daerah akan berimplikasi pada perubahan yang terjadi dalam struktur pengelolaan 

anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana prinsip the money 

follows functions maka penyerahan dan pelimpahan tugas dan kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah harus disertai dengan pengalihan tugas pengelolaan 

anggaran. Menurut Ilmu Ekonomi, penyerahan tugas pengelolaan anggaran dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah disebut dengan desentralisasi fiskal. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (UU No. 25 Tahun 1999), mengalami perbaikan sehingga diterbitkannya UU No. 33 

Tahun 2004. 

Otonomi Daerah juga akan menimbulkan efek samping dalam pengelolaan pendanaan, 

seperti misalnya terjadinya disparitas pendapatan antar wilayah. Otonomi Daerah berupa 

desentralisasi fiskal juga memiliki konsekuensi timbulnya keberagaman nilai anggaran yang 

dimiliki suatu daerah. Keberagaman anggaran daerah akan berpotensi terciptanya 
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kesenjangan ekonomi antar wilayah. Ini disebabkan karena pemerintah daerah tidak memiliki 

kewajiban untuk mengurus daerah lainnya ataupun meningkatkan kesejahteraan daerah lain, 

walaupun dalam sutau perjanjian kerja sama. Pemerintah daerah hanya berfokus pada 

peningkatan kesejahteraan daerahnya. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, 

kesenjangan ekonomi antar wilayah tentu akan kontra produktif bagi penguatan NKRI. Oleh 

karena itu, mendapatkan gambaran tentang hubungan antara pelaksanaan otonomi daerah dan 

kesenjangan ekonomi antar wilayah melalui desentralisasi fiskal baik secara teoretis maupun 

empiris di Indonesia adalah penting.  

Pada pelaksanaannya, tidak jarang otonomi daerah yang diberikan menimbulkan 

masalah yang diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang. Masalah-masalah yang 

mungkin dapat muncul ketika menjalankan pemerintahan yang baik antara lain: adanya 

eksploitasi pendapatan daerah; penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum 

memadai; kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya 

pelaksanaan otonomi daerah; Korupsi yang terjadi di daerah; serta adanya potensi munculnya 

konflik antar daerah karena adanya tarik-ulur kekuasaan. 

Proporsi anggaran pemerintah daerah setelah pemberlakuan otonomi daerah membawa 

konsekuensi tertentu terhadap perubahan dalam struktur anggaran publik. Penyerahan 

pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga 

berimplikasi pada pemberian wewenang dalam pelaksanaan penggunaan anggaran yang 

dilimpahkan. Oleh karena itu, pemberlakuan otonomi daerah perlu disertai dengan 

penyesuaian dan/atau revisi peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan antar 

tingkat pemerintahan. Peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan antar 

tingkat pemerintah yang berupa UU No. 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu disempurnakan sebagaimana tertuang dalam UU 

No. 33 Tahun 2004.  

Kedua Undang-undang tersebut, mengatur penyerahan sebagian hak pengelolaan 

anggaran antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dalam istilah ekonomi 

dikenal dengan sebutan desentralisasi fiskal. Pada era setelah diberlakukannya Otonomi 

Daerah, derajat desentralisasi fiskal di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan. 

Laporan ekonomi tahun 2001 terkait derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan dari 

17,28% menjadi 25,77% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setelah tahun 2001, 

desentralisasi fiskal di Indonesia juga terus mengalami Peningkatan hingga mencapai lebih 

dari 30%. Kemudian pada tahun 2002, derajat desentralisasi fiskal telah mencapai 33,84% 

dan 38,39% pada pada tahun 2007 (Rochana, 2010). Besarnya derajat desentralisasi fiskal di 

Indonesia ini dapat disejajarkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat 40,0%, 

Norwegia 38,8% maupun negara-negara OECD dengan rata-rata sebesar 32.2% (Gruber, 

2007). 

Pemberlakuan otonomi daerah menyebabkan keberagaman nilai pengelolaan anggaran 

yang dimiliki suatu daerah. Hal ini didasarkan pada besarnya pendapatan asli daerah serta 

potensi sumber daya alam yang dimiliki. Namun ada hal yang penting untuk dikaji dalam 

membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu menghitung Indeks 

Williamson yang ditentukan oleh pendapatan masyarakat per kapita antar kabupaten/kota 
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selama enam tahun pengamatan yang terdiri dari satu tahun pengamatan sebelum otonomi 

daerah yaitu pada tahun 1995 dan lima tahun pengamatan setelah otonomi daerah yaitu pada 

tahun 2003, 2005, 2007, 2009, dan 2011. Semakin tinggi nilai indeks Williamson, maka ini 

berarti bahwa keragaman anggaran daerah yang ada juga semakin besar. Pada saat sebelum 

otonomi daerah yaitu tahun 1995, nilai Indeks Williamson masih berada pada angka 0,4947. 

Setelah otonomi daerah, Indeks Williamson menunjukan adanya peningkatan dari tahun ke 

tahun. Namun pada tahun 2007 terjadi sedikit penurunan nilai, walaupun masih di atas angka 

yang dicapai pada tahun 1995 yaitu menjadi 0,7029 dan pada tahun 2011, nilai Indeks 

Williamson mengalami peningkatan hingga mencapai 0,7513.  

Untuk daerah yang memiliki potensi pajak yang tinggi yang didasarkan pada besarnya 

potensi sumber daya alam (melimpah) cenderung mendapat penerimaan lebih besar atau 

dengan kata lain APBD yang dikelola akan semakin besar. Perbedaan APBD antar daerah 

yang semakin lebar ini terjadi sejak pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009. Perbedaan ini 

disebabkan adanya penambahan komponen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea 

Perolehanan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang sudah ditetapkan. Perbedaan dalam APBD akan berdampak pada perbedaan 

pengeluaran dan biaya operasional pembangunan yang digunakan. Selanjutnya, perbedaan 

pengeluaran pemerintah ini dapat menyebabkan perbedaan output (hasil pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat) antar daerah. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah 

merupakan salah satu variabel penentu output. 

Performa perekonomian suatu wilayah ditentukan oleh hasil kinerja dari sebuah sistem 

ekonomi yang dijalankan. Dalam sistem ekonomi, pemerintah bertugas memberikan stimulus 

yang ditujukan untuk mempengaruhi pasar melalui pemberlakuan kebijakan ekonomi baik 

berupa moneter maupun fiskal. Teori Ekonomi Publik menyatakan bahwa tugas pemerintah 

adalah melakukan intervensi pasar  melalui legitimasi sebagai bentuk campur tangan untuk 

mendorong perekonomian lokal, regional maupun global. Legitimasi campur tangan 

pemerintah terhadap perekonomian adalah sebagai solusi terhadap kegagalan pasar (market 

failure) dan juga sebagai bentuk redistribusi pendapatan. Kegagalan pasar dapat terjadi akibat 

adanya monopoli, eksternalitas, barang publik, dan asimetri informasi (Rosen dan Gayer, 

2008; Gruber, 2007).  

Performa perekonomian sesungguhnya dapat diukur melalui pengamatan terhadap 

aspek ekonomi makro seperti output, pertumbuhan, pengangguran, dan inflasi. Namun ada 

aspek yang paling utama dalam menentukan performa perekonomian, yaitu berdasarkan 

output yang dihasilkan. Pada prakteknya, output yang dimaksud dapat berupa pendapatan 

daerah. Hal ini dimungkinkan, karena adanya pandangan bahwa nilai seluruh barang dan jasa 

yang dijual-belikan oleh suatu wilayah adalah sama dengan nilai uang yang diterima oleh 

wilayah tersebut. Output juga didefinisikan sebagai nilai seluruh barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan suatu wilayah selama jangka waktu tertentu. Tingkat output merupakan resultan 

dari tarik-menarik antara permintaan agregat (aggregate demand) dan penawaran agregat 

(aggregate supply). Permintaan agregat adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang diminta 

untuk setiap tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat adalah jumlah seluruh barang dan 
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jasa yang ditawarkan untuk setiap tingkat harga (Mankiw, 2009; Samuelson dan Nordhaus, 

2005; Blair dan Carroll, 2009).  

Pengeluaran pemerintah dapat terjadi melalui dua sisi, yaitu antara sisi permintaan 

(demand side) maupun sisi penawaran (supply side). Jika dipandang dari sisi permintaan, 

maka pengeluaran pemerintah dapat dikaji melalui perubahan dalam permintaan agregat. 

Sedangkan jika dipandang dari sisi penawaran, maka pengaruh pengeluaran pemerintah dapat 

dikaji melalui perubahan dalam penawaran agregat. Pada lingkup regional, pengeluaran 

pemerintah daerah sangat berperan dalam menentukan output yang dihasilkan suatu wilayah. 

Oleh karena itu, pengeluaran Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

perekonomian lokal yang dapat dikaji dari kedua sisi ekonomi tersebut.  

Pengeluaran lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada masa otonomi 

daerah sehingga dana yang dipegang Pemerintah Pusat akan semakin sedikit. Hal ini 

menyebabkan  Pemerintah Pusat memiliki ruang yang terbatas dalam membuat kebijakan 

pemerataan antar daerah. Studi empiris menunjukkan adanya dampak yang signifikan antara 

pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dampak yang 

terjadi di berbagai negara menunjukan hasil yang beragam. Misalkan saja berdasarkan hasil 

penelitian di Cina (Qiaoet al., 2007) dan Kolombia (Bonet, 2006) menunjukan bahwa 

pelaksanaan Otonomi Daerah berdampak pada peningkatan disparitas pendapatan antar 

wilayah. Sementara, Rodriguez-Pose dan Pzeurra (2009) yang mengkaji dampak 

desentralisasi pada 26 negara menemukan adanya perbedaan dampak yang diakibatkan dari 

desentralisasi terhadap disparitas pendapatan di beberapa negara maju, negara berkembang 

maupun negara miskin. Pada negara maju, desentralisasi ternyata berdampak pada penurunan 

disparitas pendapatan antar wilayah. Sebaliknya pada negara berkembang maupun negara 

miskin, desentralisasi ternyata berdampak pada peningkatan disparitas pendapatan antar 

wilayah. Untuk melihat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang ada di Indonesia pada Era 

Otonomi Daerah dapat ditentukan oleh nilai Indeks Williamson yang didasarkan pada 

pendapatan per kapita setiap kabupaten/kota periode 1995-2011. Hasilnya menunjukan 

adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah yang semakin besar pada Era Otonomi Daerah.  

Kemiripan yang terdapat dalam pola kenaikan yang terdapat pada Indeks Williamson 

untuk APBD per kapita dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 

menunjukan adanya keragaman terhadap anggaran yang dimiliki antar daerah yang semakin 

besar. Hal ini juga disertai dengan kesenjangan ekonomi antar wilayah yang juga semakin 

besar pada Era Otonomi Daerah. Isran Noor (2012:9) mengungkapkan bahwa konsep 

demokrasi seharusnya mengandung muatan yang berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat. 

Tanpa peningkatan yang terjadi terhadap kesejahteraan rakyat, maka sendi-sendi demokrasi 

akan menjadi rapuh. Oleh karena itu, permasalahan kesenjangan perekonomian sudah 

seharusnya sesegera mungkin diatasi agar demokrasi yang terselenggara pada Era Otonomi 

Daerah dapat berjalan dengan baik. Perbedaan penerimaan anggaran daerah akan berasosiasi 

terhadap kesenjangan ekonomi antar wilayah. Salah satu cara menurunkan kesenjangan 

ekonomi antar wilayah adalah dengan memperkecil perbedaan anggaran antar daerah melalui 

peningkatan jumlah penerimaan daerah (khususnya untuk daerah tertinggal) melalui 

penambahan insentif yang diberikan pemerintah pusat.  
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Upaya untuk dapat menambah jumlah penerimaan daerah (khususnya daerah tertinggal) 

dengan tujuan pemerataan anggaran adalah dengan melalui pemberian stimulus yang akan 

meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Anggaran seyogyanya 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang akan mendukung kelancaran 

perekonomian, seperti pembangunan sarana transportasi, energi dan telekomunikasi. Pada 

banyak kasus, pembangunan infrastruktur dapat menjadi trigger yang akan menciptakan 

akselerasi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Pradhan dan Bagchi, 2013; Roberts et 

al., 2012).  

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dapat juga dilakukan dengan meningkatkan 

kapasitas pemerintah daerah, yaitu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Perbedaan kapasitas pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi dalam memperkecil 

jarak kesenjangan ekonomi antar wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia perlu dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan sistem rekruitmen pegawai yang 

kompetitif. Untuk itu, diperlukan campur tangan lembaga legislatif (DPRD) yang memiliki 

kewenangan yang cukup besar dalam menentukan sistem pengelolaan urusan pemerintahan. 

Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada lembaga 

tersebut juga perlu ditingkatkan.  
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BAB II 

KONSEPSI LOKALISASI DALAM OTONOMI DAERAH 

2.1. Pendahuluan 

Partisipasi masyarakat (public participation) menjadi bagian yang sangat penting pada 

tatanan pemerintahan yang demokratis. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah berupa 

keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (decision-making process), seperti 

misalnya keterlibatan masyarakat (baik secara individu maupun kelompok) dalam pembuatan 

kebijakan publik. Hal ini menjadi aspek yang sangat penting di era otonomi daerah. Oleh 

karena itu, dalam setiap kebijakan yang diambil suatu daerah akan mengandung nilai-nilai 

lokal yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Inilah yang dimaknai sebagai lokalisasi 

(memasukkan nilai-nilai lokal) dalam otonomi daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan besar dalam setiap 

segmen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berbagai kebijakan yang diambil dengan 

melibatkan elemen masyarakat akan menghasilkan suatu kebijakan publik yang pro-rakyat, 

karena memang ditujukan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat luas di daerahnya. 

Kebijakan publik yang demikian akan mengandung aspirasi lokal yang mengangkat potensi 

daerah demi kemaslahatan masyarakat.  

Proses partisipatif sangat penting dilakukan, karena masyarakat merupakan pihak yang 

paling mengetahui tentang dirinya dan memahami permasalahannya yang melingkupinya. 

Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, maka proses pembangunan yang dilakukan tidak akan 

berdampak secara signifikan bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Perbaikan 

infrastruktur merupakan bentuk pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tidak akan 

memberikan dampak apabila tidak ditujukan untuk program pengentasan kemikinan bagi 

masyarakat du daerah. 

Lokalisasi dan kearifan lokal menjadi kunci dalam pengambilan keputusan dan 

pembuatan kebijakan publik dalam otonomi daerah. Lokalisasi menunjukkan bahwa setiap 

aspirasi yang dimiliki masyarakat daerah telah terserap dan kearifan lokal akan membantu 

terlaksananya kebijakan publik. Kearifan lokal merupakan suatu sistem yang akan menjaga 

dan melindungi nilai-nilai lokal serta potensi lokal yang ada di suatu daerah untuk tetap 

bertahan. Kedua hal ini menjadi penting dalam menjamin kelancaran proses pelaksanaan 

otonomi daerah. 

2.2. Lokalisasi dan Kearifan Lokal dalam Otonomi Daerah 

Kearifan lokal merupakan sebuah kekayaan budaya lokal pada hakikatnya 

mencerminkan kebijakan hidup masyarakat suatu daerah berupa pandangan hidup dan 

kearifan hidup. Kearifan lokal ini bukanlah sekedar diberlakukan secara lokal pada budaya 

atau etnik tertentu saja, tetapi telah bersifat lintas budaya maupun lintas etnik sehingga pada 

prinsipnya adalah merupakan budaya yang bersifat nasional. Pada umumnya etika dan nilai 

moral yang ada di suatu wilayah yang terdapat dalam kearifan lokal telah diajarkan secara 
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turun-temurun, menjadi warisan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan seperti pepatah,  

peribahasa, ataupun dongeng (folklore), dan manuskrip (Rahyono: 2009).   

Jika dipandang secara substansi, kearifan lokal merupakan suatu sistem sosial yang 

mengandung nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga 

merupakan sumber rujukan utama dan sebagai acuan dalam bertingkah-laku, sehingga 

Greertz mendefinisikan kearifan lokal adalah sebagai entitas yang sangat menentukan harkat 

dan martabat manusia dalam komunitasnya (Ridwan, 2007). Oleh sebab itu, kearifan lokal 

dapat berisi unsur kecerdasan kreativitas serta pengetahuan lokal para elit masyarakatnya. Ini 

berarti bahwa masyarakat yang diayominya akan dapat menggunakannya sebagai landasan 

pembangunan peradaban (Ridwan, 2007: 3).  

Keberadaan kearifan lokal pada beberapa daerah dapat menjadi pertimbangan utama 

bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat yang ada, 

mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten/kota. Kearifan lokal atau 

dalam hal ini berupa budaya dan pengetahuan lokal dapat dijadikan sebagai suatu sistem 

pengawasan yang akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah 

tidak akan merusak tatanan hidup dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Dalam 

perkembangannya pada masa otonomi daerah, keberadaan kearifan lokal telah berkembang 

dan memberikan warna tersendiri dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah baik 

dalam aspek hukum, sosial, maupun ekonomi. 

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang masih kental dengan pengaruh adat 

istiadat dan kultur budaya lokal, keberadaan lembaga adat adalah suatu keniscayaan. 

Lembaga adat mengatur  pola perilaku masyarakat dan menjadi tanda kemapanan dari suatu 

masyarakat adat yang memiliki interaksi sosial dengan struktur yang terdiri atas kerangka 

nilai/norma adat yang relevan (Apriyanto: 2008). Lembaga adat juga dapat diartikan sebagai 

suatu bentuk organisasi adat yang relatif tetap, tersusun atas pola-pola kelakuan, fungsi-

fungsi, peranan, dan hubungan yang terarah dan mengikat setiap individu. Lembaga adat 

mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat yang berguna dalam mencapai kebutuhan-

kebutuhan dasar masyarakatnya.  

Keberadaan lembaga adat sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga adat 

merupakan lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dan telah tumbuh dan 

berkembang secara wajar di dalam masyarakat dan telah diatur dalam hukum adat tertentu 

terkait dengan hak atas harta kekayaan alam dan sosial dengan berdasarkan pada hukum adat 

yang berlaku tanpa bertentangan dengan hukum lain yang berada diatasnya. Lembaga adat 

memiliki hak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai 

permasalahan sosial yang sering dihadapi dalam kehidupan dengan mengacu pada adat 

istiadat dan hukum adat yang berlaku. 

Konsep lokalisasi bukanlah sesuatu hal yang baru dalam tatanan sistem pemerintahan, 

konsep ini pada dasarnya telah ada rangkaian kritik terhadap pola pikir gorwth orthodoxy 

yang secara implisit tertuang dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah. 

Penutupan ruang secara selektif (selective spatial closure), territorial approach, market 

towns merupakan bentuk gagasan yang menandakan adanya unsur lokalisasi. Gagasan 
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selective spatial closure (penutupan ruang secara selektif) merupakan bentuk kebijakan 

pengembangan wilayah yang memberlakukan penutupan ruang/kawasan dalam scope kecil 

hingga pada tingkat yang lebih luas. Penutupan ini ditujukan agar kawasan yang kurang 

berkembang mendapatkan peluang untuk memperoleh memanfaatkan atas potensi wilayah 

yang mereka miliki secara penuh. Dengan memaksimalkan penutupan (lock in) akan 

menghambat atau bahkan menahan rangsangan perkembangan yang datang dari kawasan 

yang lebih maju agar tidak keluar lagi (Stohr & Todtling, dalam Charles Gore, 1984). Hal ini 

juga akan berimbas pada penutupan akses informasi yang datang dari luar daerah maupun 

informasi yang ada didalam tidak dapat tersampaikan keluar.  

Konsep lain dari selective spactial closure adalah berupa penyerahan wewenang 

kekuasaan kepada masyarakat lokal dan regional, sehingga masyarakat tersebut dapat 

membuat rencana pengembangan sumber daya yang mereka sebagaimana apa yang menjadi 

kebutuhan mereka sendiri. Penyerahan wewenang ini disertai dengan penyerahan fungsi 

pengawasan yang bertujuan untuk mengontrol hubungan eksternal yang mungkin mempunyai 

efek negatif terhadap diri mereka. (G.P.Hollier, dalam Michael Pacione, 1988). Lokalisasi 

juga dimaknai sebagai pendekatan teritorial berkenaan dengan mobilitas daerah yang terjadi 

secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam dari suatu wilayah. 

 Adapun dalam teritorial approach, perumusan kebijakan pengembangan suatu wilayah 

dipandang sebagai bagian dari kegiatan yang berlangsung secara alami (endogenous activity). 

Proses ini umumnya dilakukan dalam suatu wilayah dimana kebijakan tersebut akan 

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya.  Dalam proses perumusannya akan 

melibatkan partisipasi masyarakat dari wilayah tersebut, yang apabila diperlukan dapat 

menjadi proses politik yang menekankan kesamaan melalui peningkatan kesejahteraan 

kehidupan masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut.  

Gagasan jaringan market towns akan mengintegrasikan desa-desa menjadi wilayah/ 

kawasan ekonomi fungsional yang akan menjadi lebih luas. Untuk itu, dibutuhkan 

penghubung yang akan mengisi kekosongan antar desa-desa yang berada menyebar di suatu 

wilayah. Penghubung yang dimaksud adalah kota-kota yang didalamnya akan dibuat pasar 

yang menjadi pusat kawasan ekonomi fungsional. Kota-kota ini pada dasarnya akan bersifat 

parasit bagi desa-desa yang ada disekitarnya. Dengan demikian, secara berjenjang akan 

terbentuk/tersusun jaringan pasar yang akan mencakup kota-kota kecil, menengah dan besar. 

Semangat otonomi daerah yang termuat dalam UU No. 22 tahun 1999 merupakan 

bentuk pengalihan kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

untuk mengelola pemerintahannya secara otonom. Pengalihan kekuasaan ini ditujukan untuk 

mendorong proses kebijakan publik untuk lebih bersifat partisipatif, transparan, dan 

akuntabel. Pengalihan kekuasaan ini diharapkan membuat pemerintah daerah menjadi lebih 

responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya dalam dinamika lokal. Unsur-unsur kearifan 

lokal dapat dijadikan sebagai dasar dan landasan bagi pemerintah daerah dalam memahami 

dinamika yang terjadi dalam masyarakat lokal, sehingga partisipasi publik suatu daerah pun 

semakin besar.  

Pada umumnya masyarakat daerah masih memegang teguh adat dan budaya lokal. Oleh 

karena itu, jika pemerintah daerah mengerti tentang kearifan lokal yang ada di wilayahnya, 
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maka secara otomatis partisipasi masyarakat akan mengalami peningkatan dan cenderung 

akan semakin besar. Masyarakat akan merasa mendapatkan perhatian khusus dan juga telah 

dimengerti segala kebutuhannya oleh pemimpinnya. Semangat otonomi daerah inilah yang 

akan berperan apabila masyarakat daerah benar-benar telah ikut berpartisipasi dalam 

penentuan kebijakan publik di daerahnya sendiri.   

2.3. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Adat dalam Mendukung Pembangunan 

Daerah 

Masyarakat secara individu maupun lembaga adat yang merupakan kelompok 

masyarakat memegang peranan bersama pemerintah daerah dalam membuat dan mengambil 

keputusan dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam hal ini masyarakat dan lembaga adat 

berfungsi untuk merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar 

sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada dan berkembang 

dalam masyarakat. Partisipasi ini sangat dibutuhkan pemerintah daerah demi terwujudnya 

keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, 

lembaga adat juga berfungsi sebagai alat kontrol yang mengatur keamanan, ketenteraman, 

kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif.  

Fungsi lembaga adat ini antara lain: menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; 

ataupun penengah atau pihak yang mendamaikan jika terjadi sengketa yang timbul di 

masyarakat, baik sengketa yang bersifat individu, maupun kelompok. Dalam tatanan 

pemerintahan, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu: membantu pemerintah dalam 

melancarkan proses pembangunan yang dilaksanakan baik dalam bidang keagamaan, 

kebudayaan maupun kemasyarakatan; melaksanakan hukum dan adat istiadat dalam 

kehidupan sosial kemasyarakatan; memberikan kedudukan hukum negara di atas adat 

istiadat, baik dalam hal yang berhubungan dengan kepentingan sosial maupun keagamaan; 

menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki desa adat untuk 

kesejahteraan masyarakat desa; membina dan mengembangkan nilai-nilai adat yang telah ada 

untuk memperkaya budaya dan ilmu pengetahuan, serta melestarikan budaya sebagai bagian 

dari kebudayaan nasional.  

Adapun tugas dan kewajiban yang diemban lembaga adat dalam hubungannya dengan 

pemerintah daerah antara lain: menjadi fasilitator dan mediator dalam upaya menyelesaikan 

perselisihan yang terjadi dalam masyarakat adat dan pemerintah daerah; melestarikan, 

memberdayakan, dan mengembangkan adat istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

sebagai upaya untuk memperkaya budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional; 

menciptakan suasana demokratis, harmonis dan obyektif antara pranata adat (apatar adat) dan 

hubungannya dengan aparat pemerintah daerah yang menaunginya; membantu memperlancar 

roda pemerintahan, membantu terlaksananya pembangunan, baik yang melibatkan harta 

kekayaan lembaga adat dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat adat setempat; 

serta memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam pelaksanaan pembangunan 

yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis. 

Tugas dan kewajiban lainnya bagi lembaga adat antara lain: menciptakan suasana aman 

sehingga dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan antar masyarakat adat dalam menjaga 

dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; membina dan melestarikan budaya dan 
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adat istiadat baik dalam lingkungan adat maupun dalam lingkungan pemerintahan; 

mengayomi adat istiadat; memberikan pendapat dan sumbang saran kepada pihak pemerintah 

yang berhubungan dengan permasalahan adat; melaksanakan keputusan adat yang telah di 

tetapkan dalam musyawarah adat; serta mengadakan penyuluhan tentang adat istiadat secara 

menyeluruh.  

Peran dan fungsi lembaga adat ini juga menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan 

ketentraman dalam masyarakat. Pada akhirnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat itu 

dapat menjadi sumbangsih terbesar dari masyarakat/lembaga adat dalam menciptakan 

stabilitas dan mewujudkan ketahanan nasional. Wewenang dan peran dari lembagalembaga 

adat ini mulai terpinggirkan dalam komunitas kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan 

banyak aspek yang mendorong terjadinya peminggiran fungsi dan peran lembaga adat 

dimaksud. Salah satunya adalah dengan lahirnya peraturan-peraturan yang bersifat 

sentralistik dan cenderung berupaya melakukan unifikasi peraturan dalam setiap bidang 

kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.  

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan yang mempertemukan 

mekanisme perencanaan dari pusat (top down) dan perencanaan dari bawah (bottom up) yang 

diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam 

persepktif pengelolaan pembangunan, masyarakat memiliki dua posisi utama, yakni sebagai 

pelaku utama (actors atau participant) dalam pengelolaan pembangunan dan sebagai 

pemanfaat (beneficiaries) hasil-hasil kegiatan pembangunan. Sebagai bentuk pelaksanaan 

otonomi Daerah, peran Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan dan kebijakan 

pemerintah daerah, dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat Bupati/Walikota 

meberikan tugas dan wewenang terhadap pemerintah Kecamatan, Camat memiliki 

kewenangan untuk membina penyelenggaran pemerintahan desa dalam bentuk memfasilitasi 

pembuatan peraturan desa dan terwujudnya adminstrasi tata pemerintahan yang baik.  

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 

Pasal 2 bab II tentang asas dan tujuan Pembangunan Nasional, subtansi dan tujuanya adalah 

mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya 

secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan Musrenbang 

partisipasi masyarakat akan lebih optimal, keikut sertaan masyarakat dalam forum tersebut 

akan memberikan informasi yang valid mengenai, maslah, kebutuhan maupun potensi yang 

mereka miliki di daerah tersebut. Dalam kegiatan musrenbang tersebut diperlukan sinergi 

antara Pemerintah Daerah, serta masyarakat untuk menciptakan suatu kegiatan yang 

melibatkan keduanya agar tercipta keseimbangan kewenangan antara Pemerintah Daerah 

Kecamatan Gunungsari dan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan Musrenbang 

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. 

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan selayaknya mencakup keseluruhan 

proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Apakah masyarakat telah terlibat sepenuhnya 

dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan atau peran masyarakat hanya sekedar 

sebagai pelengkap kegiatan seremonial semata. 

Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam perencanaan 

embangunan Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau 
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mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata 

lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya 

sebagai objek pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan 

pembangunan diatur secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti 

pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat 

berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat.   

Perencanaan partisipatif saat ini terdukung dengan adanya otonomi daerah. Salah satu 

upaya pemerintah daerah mewujudkan perencanaan partisipatif adalah dengan Musrenbang. 

Musrenbang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai dengan tingkat nasional. 

Selanjutnya Slamet (2003) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan 

pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam 

Rowe dan Freyer (2004) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses konsultasi 

dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan agenda, pengambilan keputusan dan 

membentuk kebijakan kegiatan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembangunan 

kebijakaan. Lebih lanjut lagi menurut Sihombing menjelaskan bahwa partisipasi masyrakat 

adalah hak dasar manusia untuk ikut berpartisipasi merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan pembangunan yang menyajikan harapan kemerdekaannya sendiri 

(Khairuddin, 2000).   

Sherry Arnstein menggolongkan partisipasi masyarakat memiliki wewenang untuk 

memengaruhi suatu kebijakan. Dalam a Ladder of Citzen Participation oleh Sherry Arnstein 

membuat delapan skema yang dibagi menjadi tiga derajat. Derajat tertinggti yaitu kekuasaan 

warga yang meliputi pada tangga kendali masyarakat, delegasi kekuasaan dan kemitraan. 

Selanjutnya derajat semu yang meliputi pada tangga peredaman, konsultasi dan informasi. 

Derajat terendah yaitu non partisipasi yang meliputi tangga terapi dan manipulasi (Sirajuddin 

et al., 2011). Karena itu, kualitas hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat 

menjadi penting dalam konteks ini. Pola hubungan pertama diwujud melalui proses suatu 

pemerintahan yang dipilih. Pemilihan anggota legislatif dan pimpinan eksekutif yang bebas 

dan jujur merupakan kondisi inisial yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hubungan 

antara pemerintah yang  diberi mandat oleh masyarakat (yang diwakili legislatif) dapat 

berlangsung dengan baik.  

Pola hubungan yang kedua adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan. Dalam konteks ini semua rencana pembangunan harus melibatkan masyarakat 

(civil society). Dengan prinsip demikian, maka kehadiran tiga domain yakni: pemerintah, 

sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses ini amat penting untuk memastikan bahwa 

proses pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang terbesar bagi masyarakatnya. 

Tugas pemerintah menciptakan lingkungan politik, ekonomi, dan hukum yang kondusif. 

Tugas sektor swasta menciptakan kesempatan kerja yang implikasinya meningkatkan peluang 
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untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan civil society (lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, koperasi, serikat pekerja, dan 

sebagainya) memfasilitasi interaksi sosial-politik untuk berpartisipasi dalam berbagai 

aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. 

Moynihan, Wilcox (1994) membedakan level partisipasi masyarakat menjadi lima 

jenis, yaitu: pemberian informasi, konsultasi, pembuatan keputusan bersama, melakukan 

tindakan bersama, serta mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat. 

Menurut Wilcox, pada level mana partisipasi masyarakat akan dilakukan sangat bergantung 

pada kepentingan apa yang hendak dicapai. Untuk pengambilan kebijakan strategis yang akan 

mempengaruhi hajat hidup orang banyak tentu masyarakat harus dilibatkan secara penuh. 

Sementara dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat teknis mungkin pemberian 

informasi kepada masyarakat sangat sudah memadai. Level partisipasi yang dikemukakan 

Wilcox pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pengklasifikasian partisipasi publik yang 

dibuat oleh Arstein (1969) yang ia sebut sebagai delapan tangga partisipasi publik, yang 

menggambarkan berbagai jenis partisipasi dari yang hanya bersifat simbolik (manipulasi) 

sampai dengan partisipasi yang besifat substansial, dimana masyarakat memegang kontrol 

terhadap jalannya pemerintahan. 

Pemerintah seharusnya memperhatikan dan mengutamakan aspirasi dan melibatkan 

partisipasi masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan dan keputusan. Untuk mewujudkan 

suatu kebijakan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka partisipasi masyarakat sangat 

diperlukan sebagai kekuatan pendukung utama dalam perumusan kebijakan publik. 

Kebijakan publik yang baik harus mendapat persetujuan kolektif dari warga masyarakat. 

Pemimpin pemerintahan sebagai aktor pengambil kebijakan hendaknya menyadari bahwa ia 

berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat, sehingga sangat logis jika setiap pembuatan 

kebijakan publik melibatkan elemen-elemen masyarakat sebagai mitra yang saling mengisi, 

saling mendukung dalam menghasilkan kebijakan.  

Pemerintah hendaknya menempatkan dan menyadari bahwa masyarakat sebagai 

komunikan, komunikator dan lembaga kontrol publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh 

eksekutif dan legislative. Pihak eksekutif dan legislative dapat berkomunikasi dan 

memberikan informasi secara luas mengenai maksud dan isi sebuah kebijakan publik. Dengar 

pendapat dan debat publik dipelukan untuk menyamakan persepsi terhadap suatu kebijakan 

yang akan dibuat. Pemerintah tidak boleh menutup diri dan merasa superior dalam membuat 

kebijakan publik. Pemerintah harus terbuka dan menjadi komunikator yang efektif dalam 

pembahasan berbagai kebijakan publik.  

Pemerintah juga harus mengembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pembuatan kebijakan publik. Pemerintah dan masyarakat harus bersamasama mengatasi 

permasalahan dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Pembuatan 

kebijakan publik seharusnya memiliki pola kerja yang baik, serta sesuai dengan rule dan role 

yang dimiliki setiap aparatur pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi yang perlu 

diperhatikan adalah partisipatif-populis yang berarti masingmasing pejabat pemerintah di 

tingkat pusat dan daerah dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, bebas dari tekanan 
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dan intimidasi kerena pelaksanaan tugas pemerintahan merupakan pelaksanaan amanat 

publik.  

Dikeluarkannya sebuah instrumen kebijakan UU No. 32 Tahun 2004 akan berpengaruh 

terhadap tatanan kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang. Robert Mac Iver (1954) 

dalam buku The Web of Government mendeskripsikan tahapan instrumentasi kebijakan 

pemerintahan sebagai salah satu model dalam proses pembuatan kebijakan, di mana 

pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu menilai dan memilih beberapa alternatif 

kebijakan yang tepat bagi kemajuan bersama dalam masyarakat. UU No. 32 tahun 2004 

sebagai instrumen pembuatan kebijakan diharapkan dapat menciptakan perubahan dalam 

sistem sosial kemasyarakatan yakni dengan memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan. 

Partisiapsi publik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, karena hal ini sejalan 

dengan pandangan baru yang berkembang saat ini dalam upaya meningkatkan pelayanan 

publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan (customer), tetapi juga 

sebagai warga negara yang memiliki negara dan pemerintahan yang ada didalamnya (owner). 

Dengan tegas dinyatakan bahwa negara dan pemerintah adalah milik rakyat, karena eksistensi 

negara dan pemerintah memang hanya untuk rakyat. Peran partisipasi publik sebagai strategi 

meningkatkan kualitas pelayanan publik saat ini mendapatkan momentum yang tepat, karena 

otonomi daerah memberi ruang yang luas kepada daerah untuk merancang dan menentukan 

sendiri jenis pelayanan yang paling mendesak bagi masyarakat. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan 

publik, pemerintah akan mendapatkan beberapa keuntungan: Pemerintah daerah akan 

mengetahui kebutuhan dan cara memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat; terjadi saling 

percaya antara pemerintah dan masyarakat, sehingga terbina hubungan yang harmonis; serta 

meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam implementasi program pembangunan, 

sehingga lebih mudah mewujudkan good governance di daerah. 

Wray et al., (2000) memperlihatkan mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan warga 

negara yang diposisikan sebagai pengguna berperan sentral dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Kedudukan warga negara yang dimaksud adalah: Masyarakat/warganegara 

sebagai customer yakni pengguna utama dan klien pelayanan publik sehingga mereka harus 

diperlakukan sebagi customer yang berharga bagi pemerintah sebagai provider; Masyarakat 

sebagai pemilik (owner) yakni pemilik negara melalui pajak yang dibayarkan sebagi investasi 

pelayanan publik yang disediakan pemerintah; Masyarakat sebagai pembuat dan penasehat 

isu kebijakan yakni menentukan visi pemerintah dan strategi untuk mewujudkan masa depan 

yang dinginkan; Masyarakat bersama pemerintah sebagai produsen pelayanan publik yakni 

masyarakat dan institusi yang dibentuk oleh masyarakat bermitra dengan pemerintah menjadi 

penyedia pelayanan publik; Masyarakat sebagai evaluator kualitas pelayanan publik yang 

dilakukan pemerintah yakni masyarakat sebagai penilai kualitas pelayanan publik yang 

disediakan pemerintah; Masyarakat sebagai pemantau pelayanan publik yakni pengukuran 

kinerja dilakukan oleh masyarakat yang bersifat independen dan berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat.  
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Dalam membangun pemerintah juga perlu secara terbuka dan akuntabel memperhatikan 

aspirasi masyarakat sehingga infrastruktur yang dibangun merupakan keperluan masyarakat 

secara mayoritas. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang terkait dengan parameter 

pengambilan keputusan adalah dengan memberikan pendidikan nonformal sebagai upaya 

penguatan modal sosial dengan meningkatkan pelibatan masyarakat dalam kegiatan, 

berangsur mengurangi peran fasilitator dalam ikut mengambil keputusan, serta meningkatkan 

intensitas kegiatan kepada masyarakat. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang 

terkait dengan parameter kemampuan memobilisasi tenaga dapat ditingkatkan memperkuat 

keberadaan jaringan sosial.  

Dalam jaringan sosial yang berupa organisiasi-organisasi kemasyarakatan ini 

masyarakat bisa lebih bertambah pengetahuannya untuk mendukung partisipasi yang berupa 

mobilisasi tenaga. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang terkait dengan parameter 

pelaksanaan pembangunan adalah Fasilitator memberikan pelatihan-pelatihan serta gambaran 

pelaksanaan pembangunan sejenis ditempat lain sebagai bahan referensi sehingga akan 

menjadi bahan perbandingan untuk pelaksanaan kegiatan di lokasi ini, dan masyarakat 

dipandu untuk mengisi pos-pos kegiatan pembangunan ini Sedangkan peningkatan yang 

berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara umum adalah yang berkaitan dengan 

partisipasi masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan dengan pelatihan, 

pendidikan dan stimulasi kegiatan yang berkelanjutan. 

Perencanaan pembangunan dalam hal ini, adanya suatu proses partisipasi masyarakat 

tidaklah mudah, meskipun dijumpai dalam praktik ada proses yang diawali dengan 

musyawarah rencana pembangunan kelurahan, musyawarah pembangunan kota sampai pada 

tahap penetapan perencanaan detail pembangunan daerah hal tersebut belum dapat menjamin 

diprioritaskannya kebutuhan publik. Kenyataannya ruang partisipasi ke arah itu belum 

maksimal, karena orang-orang yang di undang untuk hadir adalah orang-orang yang dekat 

dengan birokrasi dan/atau kekuasaan. Disamping itu dalam penyusunan program 

pembangunan terkesan dipaksakan tanpa melibatan publik.  

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, perencanaan 

pembentukan kebijakan, pemantauan dari hasil pembangunan dan keberlakuan suatu 

kebijakan, adalah suatu hal yang mendorong suksesnya suatu pembangunan yang efektif dan 

efisien. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri 

merupakan permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Mendorong, bukan mengharuskan 

partisipasi masyarakat seperti halnya mendorong rakyat untuk mau berkorban, juga 

membutuhkan insentif-insentif sendiri. Tidak cukup kita mengatakan bahwa karena 

pembangunan tersebut untuk masyarakat, maka adalah mutlak apabila rakyat harus mau 

berpartisipasi dalam pembangunan. Pengalaman pembangunan membuktikan bahwa sering 

kali pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata tidak sesuai dengan 

harapan masyarakat.  

Dalam hal ini hambatan yang ditemui atau dihadapi di lapangan dalam usaha 

melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif adalah belum dipahaminya makna 

sebenarnya dari konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. 

Definisi partisipasi yang berlaku di kalangan lingkungan aparat perencana dan pelaksana 
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pembangunan adalah kemauan masyarakat untuk mendukung secara mutlak program-

program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Di lapangan 

para perencana dan pelaksana menggunakan suatu konsep hierarkis dalam melakukan seleksi 

proyek pembangunan.  

 Pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan bisa melalui lokakarya atau konsultasi 

publik untuk menjaring aspirasi masyarakat yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama 

lokakarya bisa dilakukan lebih dari satu kali untuk setiap daerah kabupaten/kota. Pada tahap 

ini setiap warga kabupaten/kota dapat menghadiri acara lokakarya/konsultasi tersebut yang 

diselenggarakan oleh Pemda. Output workshop pertama adalah serangkaian isuisu yang 

terkait pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah Khusus (RDTRDK). Pada tahap ini 

juga ditentukan wakil-wakil masyarakat yang dapat mengikuti tahap kedua. Tahap kedua 

merupakan lokakarya atau konsultasi publik pada skala propinsi yang akan mendiskusikan 

lebih lanjut hasilhasil diskusi pada tahap pertama. Apabila pada tahap pertama, masyarakat 

mengemukakan masalah pengaturan penataan ruang pada skala yang lebih kecil, maka pada 

tahap kedua, isu yg akan dibicarakan akan meliputi masalah-masalah pada skala yang lebih 

luas (propinsi).  

Pada tahap kedua ini, peserta dapat dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan isu-

isu spesifik yang telah dihasilkan pada tahap pertama untuk mempertajam isu dan 

memperoleh informasi dan tanggapan dari pihak eskekutif dan legislatif. Lokakarya bisa 

dilakukan lebih dari satu kali tergantung kebutuhan. Bahan yang telah dihasilkan pada kedua 

tahap lokakarya ini menjadi masukan penting bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam 

penyusunan perda pengaturan penataan ruang. Selain melalui workshop, aspirasi dapat 

dilakukan secara tertulis , lisan, dan perantara teknologi yang ada (pesan teks, surat 

elektronik, laman, forum-forum sosial masyarakat melalui ranah daring) kepada pihak 

eksekutif dan legislatif yang memiliki kewenangan dalam menyusun dan menetapkan 

keputusan.  
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BAB III 

OTONOMI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

3.1. Pendahuluan 

Pemahaman terhadap pembangunan daerah merupakan penjabaran atas pembangunan 

nasional. Pembangunan daerah juga merupakan indikator kinerja pembangunan nasional 

merupakan agregat dari kinerja pembangunan seluruh daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran 

pembangunan pada tingkat provinsi didasarkan pada agregasi dari pencapaian semua 

kabupaten/kota, dan pencapaian tujuan di tingkat nasional didasarkan pada agregasi 

pencapaian tujuan di tingkat provinsi. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dan 

sasaransasaran pembangunan nasional menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian 

terkecil yang tidak dapat terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Sinkronisasi kebijakan, program maupun pelaksanaan pembangunan antara daerah dan pusat 

sangat penting dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

alam yang terbatas. 

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahannya, baik dalam memilih pimpinan, mengelola 

aparatur daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mengelola kekayaan daerah maupun 

mendapatkan sumber pembiayaan dan mengelola anggaran daerah yang berasal dari daerah 

sendiri secara sah. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan 

infrastruktur serta memberikan pelayanan publik sebagai bagian dari program membangun 

daerah. Hal ini menjadi beban berat bagi pemerintah daerah yang kurang memiliki persiapan 

dan sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Namun, apabila daerah telah siap 

dalam melaksanakan otonomi daerah, ini akan menjadi peluang bagi daerah tersebut untuk 

melakukan percepatan pembangunan. 

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa belum semua daerah yang mampu 

mengemban tugas untuk melaksanakan otonomi dengan sebaikbaiknya. Hal ini terlihat jelas 

dari permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama 

pemerintah daerah membuat regulasi kebijakan atau peraturan untuk daerahnya. 

Permasalahan lain yang terjadi adalah dalam pengelolaan anggaran dan pemanfaatan sumber 

daya keuangan melalui pengeluaran atau belanja daerah.  Kewenangan yang dimiliki daerah 

untuk menerbitkan dan memberlakukan Perda baru, khususnya terkait dengan pungutan pajak 

dan retribusi daerah terkadang menimbulkan permasalahan karena sering tidak sejalan 

dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di atasnya. Kebijakan tentang pajak dan 

retribusi malah menambah beban bagi masyarakat maupun pelaku usaha di daerah yang 

bersangkutan. Sementara itu, sumber daya keuangan yang dimiliki daerah malah belum 

secara efisien dan efektif dialokasikan dan didistribusikan untuk penyediaan barang dan 

pelayanan publik. Seharusnya sumber daya keuangan daerah dimanfaatkan dalam mendorong 

kinerja sektor riil di daerah. 
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Terbatasnya sumber daya keuangan yang dimiliki suatu daerah dan besarnya tanggung 

jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan 

seringkali menjadi alasan penyebab munculnya Perdaperda yang bermasalah.  Proporsi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dan dominasi perolehan dana perimbangan 

yang mencakup dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus 

(DAK)) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sumber daya dana 

yang paling diandalkan pemerintah daerah. Namun ada sebagian besar daerah yang masih 

mengandalkan pada alokasi dana perimbangan sebagai sumber utama. Kondisi inilah yang 

memicu dan memaksa pemerintah daerah menempuh jalan pintas dalam meningkatkan PAD 

melalui penerbitan PERDA yang tidak sejalan dengan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah, tanpa ada upaya melakukan efisiensi. 

Pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah dapat dilihat 

dari perkembangan indikator ekonomi yang ada. Aspek pertumbuhan ekonomi, tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar merupakan indikator capaian pembangunan dalam 

bidang ekonomi. Pada tahun 2006 tercatat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 

jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,8% dari yang sebelumnya hanya 5,6%. 

Inflasi yang terjadi di tahun 2006 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 

6,6%. Adapun nilai tukar rupiah relatif stabil pada rentang Rp. 9.000,00 dan Rp. 9.200,00 

terhadap satuan dolar Amerika (USD $. 1,00) pada tahun 2006 dengan nilai tukar rata-rata 

sebesar Rp. 9.168,00 satuan dolar Amerika. 

Perbaikan kinerja ekonomi dalam skala makro yang belum disertai dengan perbaikan 

kinerja sektor riil tercermin dari kondisi dunia usaha, industri, dan investasi yang ada dalam 

kurun waktu tertentu. Implikasi dari melambatnya upaya pemulihan kondisi ekonomi pada 

sektor riil ini adalah belum tercapainya tujuan pengentasan kemiskinan maupun upaya 

pengurangan pengangguran. Hal ini menegaskan bahwa indikator ekonomi makro menjadi 

aspek penting dalam mendorong pemulihan kondisi ekonomi yang dibutuhkan suatu daerah. 

Oleh karena itu, keberhasilan dalam menciptakan stabilitas ekonomi makro menjadi indikator 

yang perlu diperhatikan sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja sektor riil dalam 

rangka pemulihan ekonomi daerah.  

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masing-masing memegang tanggung 

jawab bersama dalam upaya memberikan stimulan untuk mengembangkan sektor riil melalui 

peningkatan investasi. Investasi dapat menimbulkan efek pengganda (multiplier effect) bagi 

perekonomian suatu wilayah. Peningkatan investasi tidak hanya berimbas pada peningkatan 

permintaan agregat, tetapi juga meningkatnya penawaran agregat melalui meningkatnya stok 

kapital dan kapasitas produksi. Kegiatan produksi yang meningkat juga akan menyerap 

tenaga kerja.  Investasi yang berasal dari luar negeri atau luar wilayah, juga akan mendorong 

terjadinya proses alih teknologi dan inovasi yang dimiliki negara atau wilayah tersebut. 

Proses produksi ini pada akhirnya akan mampu meningkatkan produktivitas suatu 

wilayah dan bahkan akan memacu pertumbuhan ekonomi yang akan berpeluang dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemiskinan masyarakat akan berkurang. 

Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi yang dapat menciptakan 

kesempatan kerja, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi daerah yang 
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ada, serta dapat memberikan nilai tambah yang besar pada sektor pertanian dan industri yang 

cenderung menyerap lebih banyak tenaga kerja. Demikian pula program penataan dan 

pembenahan pada sektor informal seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 

termasuk juga didalamnya adalah pedagang kaki lima (PKL) menjadi sangat penting dalam 

mengembangkan sektor riil. 

Perbedaan nilai investasi yang diperoleh antar daerah pada tahun 2005 menunjukkan 

adanya perbedaan sumbangan investasi dalam upaya menggerakkan perekonomian daerah. 

Data tahun 2005 tentang rasio dari pembentukan modal tetap domestik bruto (MTDB) 

terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) menunjukkan kontribusi yang baik dalam 

menjalankan roda perekonomian daerah. Provinsi Kepulauan Riau misalnya memiliki 

kontribusi investasi tertinggi dengan tingkat investasi sebesar 45,5% dari total aktivitas 

perekonomian daerah tersebut. Di sisi lain, terdapat empat provinsi dengan nilai investasi 

rendah dan kontribusi investasi dalam perekonomian daerah juga relatif rendah, yakni dengan 

nilai investasi kurang dari 10%. Provinsi yang dimaksud antara lain adalah Sulawesi Barat, 

Bengkulu, Maluku dan Maluku Utara. 

3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan antara Pusat dan Daerah 

Kebijakan publik dapat dianalisis melalui tiga hal (Riant Nugroho, 2006), yaitu:  

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara, atau administratur 

public; Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan 

publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan; Kebijakan publik jika manfaat yang 

diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih 

banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.   

Untuk mewujudkan kebijakan publik yang fektif, dibutuhkan tiga aspek, yaitu: Adanya 

perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa 

yang telah diputuskan; Kebijakan yang dibuat harus memiliki kejelasan dalam struktur 

pelaksana dan pembiayaannya; Diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang 

memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami 

penyimpangan atau tidak.   

Adapun ciri-ciri dari kebijakan (Anderson dan Charles, 2000) itu sendiri, antara lain: 

Setiap kebijakan mesti ada tujuannya; Setiap kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari 

kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat dan 

berorientasi pada pelaksanaan, interprestasi dan penegakan hukum; Kebijakan adalah apa 

yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah; 

Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk 

melaksanakan atau menganjurkan; Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki 

kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhinya; Penyusunan suatu kebijakan publik 

yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih (Good and clean Governance). Keterbukaan (transparancy) atas berbagai proses 

pengambilan keputusan akan mendorong partisipasi masyarakat dan membuat para penyusun 

kebijakan publik menjadi bertanggung gugat (accountable) kepada semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.  
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Transparansi adalah sebuah kondisi minimum bagi partisipasi masyarakat dan merupakan 

awal dari terwujudnya akuntabilitas. 

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara 

pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada 

pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap 

menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya 

kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud 

meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan yustisi. 

Politik luar negri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga 

negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, 

melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan perdagangan luar negeri, dan 

sebagainya : pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, 

menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam 

keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan 

persenjataan; keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, 

menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum 

negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara 

dan sebagainya; moneter misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, 

menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya yustisi 

misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga 

permasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, 

amnesti, abolisi, membentuk undang undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang 

undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional. 

Tiga tujuan inti pembangunan adalah: Peningkatan ketersediaan serta perluasan 

distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok; Peningkatan standar hidup 

yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan 

penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas 

nilai-nilai kultural dan kemanusiaan; Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi 

setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Adapun ciri umum masalah pembangunan 

pada negara berkembang adalah: Tingkat kemakmuran relatif rendah; Produktivitas pekerja 

sangat rendah; Tingkat pertambahan penduduk sangat tinggi; Kegiatan ekonomi bersifat 

dualistis; Kegiatan ekonomi tetap terpusat di sektor pertanian; Bahan mentah merupakan 

ekspor terpenting; serta Pendapatan per kapita sebagai indikator tingkat kemakmuran dan 

pembangunan mempunyai beberapa kelemahan. 

Inti utama UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 33 Tahun 2004 adalah Penyerahan 

sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah; 

Penguatan peran DPRD dimulai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan trifungsi 

dewan; Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi 

menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas tinggi dengan tingkat 

aksetabilitas yang tinggi pula; Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif 

melalui pembenahan organisasi dan inisiatif yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang 

lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan; Peningkatan efisiensi administrasi 
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keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan 

daerah; Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah 

pusat yang bersifat blockgrant; Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-

nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas 

sosial sebagai satu bangsa.   

Kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah: Perlunya komitmen yang kuat dari 

kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat; Lahirnya pemimpin-pemimpin 

pemerintahan yang demokratis di daerah; DPRD yang mampu menjembatani antara tuntutan 

rakyat dengan kemampuan pemerintah; Organisasi masyarakat yang mampu memobilisasi 

dukungan terhadap kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas; Kebijakan ekonomi 

yang berpihak pada pembukaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha; Berbagai 

pendekatan sosial budaya yang secara terus menerus menyuburkan harmoni dan solidaritas 

antar warga.  

Kebijakan pembangunan dalam perspektif otonomi daerah di Indonesia: Otonomi 

daerah, tidak bisa lepas dari kajian tentang konsep dan teori desentralisasi. Terdapat 

hubungan yang saling menentukan dan bergantung antara desentralisasi dan Otonomi Derah; 

Desentralisasilah yang melandasi suatu daerah dapat dikatakan otonom; OTDA tidak akan 

ada, jika tidak ada desentralisasi. Sebaliknya desentralisasi tanpa OTDA akan menimbulkan 

kesulitan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah; Tanpa 

desentralisasi, daerah tidak akan memiliki otonomi. OTDA tidak akan pernah ada dalam 

konteks organisasi negara, bila teori desentralisasi tidak dijadikan dasar pijakan. Dalam 

implementasi pembangunan dalam perspektif otonomi daerah dapat dijadikan sebagai salah 

satu alternatif melalui pendekatan perencanaan wilayah akan dapat berhasil dilaksanakan oleh 

suatu daerah dengan melihat pendekatan kebijakan otonomi, yang tentunya sebagai salah satu 

cara guna menghindari adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah.   

Hubungan pembangunan dalam arti luas yaitu perencanaan wilayah melalui pendekatan 

karakteristik dan potensi daerah, perlu dilakukan pertimbangan oleh Pemerintah Pusat untuk 

dapat memberlakukan sebaran/ pendistribusian pengendalian sesuai sektor pertumbuhan 

sehingga tidak terpusat di ibukota negara seperti Jakarta. Dimungkinkan pendekatan 

kebijakan melalui Pembentukan Pusat-pusat pertumbuhan potensi di daerah  sebagai contoh: 

untuk sektor pertambangan minyak bumi, Pusat pertumbuhannya di Pekanbaru Provinsi Riau, 

sektor pertambangan umum di Jayapura Provinsi Papua, sektor Kepariwisataaan di Denpasar 

Provinsi Bali, sektor Kehutanan di Samarinda Kalimantan Timur, sektor Perikanan di 

Makasar Sulawesi Selatan, sektor Perkebunan di Medan Sumatera Utara, sektor Perindustrian 

di Surabaya Jawa Timur, sektor Pendidikan di Yogyakarta, dsb.  

Dalam konteks wilayah untuk skala nasional, proses pembangunan yang kita 

laksanakan selama ini ternyata di sisi lain telah menimbulkan masalah pembangunan yang 

cukup besar dan komplek.  Pendekatan pembangunan yang cenderung hanya  menekankan 

pada pertumbuhan ekonomi makro cenderung mengakibatkan terjadinya kesenjangan 

pembangunan antar wilayah yang cukup besar.  Investasi dan sumberdaya terserap dan 

terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah 

hinterland mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan.  Secara makro dapat kita 
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lihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan misalnya antara desa-kota, antara 

wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat, antara wilayah Jawa dan luar Jawa dan 

sebagainya.  

Ketidakseimbangan pembangunan menghasilkan struktur hubungan antar wilayah yang 

membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Wilayah/kawasan hinterland menjadi 

lemah karena pengurasan sumberdaya yang berlebihan (backwash) yang mengakibatkan 

aliran bersih dan akumulasi nilai tambah di pusat-pusat pembangunan secara masif dan 

berlebihan. Namun di sisi lain, terjadinya akumulasi nilai tambah di kawasan-kawasan pusat 

pertumbuhan. Selanjutnya kemisikinan dan keterbelakangan di wilayah belakang/ perdesaan 

akhirnya mendorong terjadinya migrasi penduduk keluar, sehingga kota dan pusat-pusat 

pertumbuhan akhirnya menjadi melemah karena timbulnya berbagai “penyakit urbanisasi” 

yang luar biasa. Fenomena urbanisasi yang memperlemah perkembangan kota ini dapat kita 

lihat pada perkembangan kota-kota besar di Indonesia yang mengalami “over-urbanization” 

yang dicirikan dengan berbagai bentuk ketidakefisienan dan permasalahan, seperti  dipenuhi 

oleh daerah-daerah kumuh (slum area), tingginya tingkat polusi, terjadinya kemacetan, 

kriminalitas dan sebagainya. Perkembangan perkotaan pada akhirnya sarat dengan 

permasalahanpermasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang semakin kompleks dan 

susah untuk diatasi. 

Ketidakseimbangan pembangunan inter-regional, disamping menyebabkan kapasitas 

pembangunan regional yang sub-optimal, juga pada gilirannya menihilkan sumber-sumber 

pertumbuhan pembangunan agregat (makro) dari adanya interaksi pembangunan inter-

regional yang sinergis (saling memperkuat). Menyadari terjadinya ketidakseimbangan 

pembangunan inter–regional, pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program-program 

pengembangan wilayah/kawasan.    

Strategi pembangunan dari sisi pendekatan pasokan pada akhirnya dapat dibatasi akibat 

adanya keterbatasan (demand trap) dari sisi permintaan baik secara domestik maupun dari 

luar wilayah/kawasan. Untuk itu, dalam perkembangan berikutnya, strategi pembangunan 

kawasan juga harus dikembangkan atas dasar strategi pengembangan sisi permintaan 

(demand side strategy). Strategi ini dikembangkan melalui upaya-upaya mendorong 

tumbuhnya permintaan-permintaan akan barang dan jasa secara domestik melalui upaya-

upaya peningkatan kesejahteraan (peningkatan tingkat pendapatan, pendidikan, sosial-

budaya, dan lain-lain) masyarakat kawasan. Walaupun demikian, kecenderungan 

pengembangan program-program kawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejauh ini 

masih didominasi oleh strategi pengembangan dari sisi pasokan (supply) tanpa 

pengembangan strategi sisi permintaan yang cukup memadai.   

Strategi pembangunan kawasan harus didasarkan atas prinsip strategi keterkaitan 

(linkages) antar kawasan. Strategi berbasis keterkaitan antar kawasan pada awalnya 

dapatdiwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik antar kawasan dengan 

membangunberbagai infrastruktur  fisik (jaringan transportasi jalan, pelabuhan, jaringan 

komunikasi dan lain-lain) yang dapat menciptakan keterkaitan yang sinergis (saling 

memperkuat) antar kawasan.Keterkaitan fisik harus disertai dengan pengembangan 

keterkaitan sinergis yang lebih luas, yakni dengan disertai  kebijakan-kebijakan yang 
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menciptakan struktur insentif yang mendorong keterkaitan yang sinergis antar  kawasan. 

Pengembangan keterkaitan yang salah (tidak tepat sasaran) dapat mendorong aliran backwash 

yang lebih masif yang pada akhirnya justrumemperparah kesenjangan dan 

ketidakseimbangan pembangunan inter-regional. Olehkarenanya keterkaitan inter-regional 

yang diharapkan adalah bentuk-bentuk keterkaitan yangsinergis atau saling memperkuat, 

bukan saling memperlemah.  

Dalam kerangka wilayah sebagai suatu sistem yang tersusun atas komponen-komponen 

yang memiliki lembaga-lembaga fungsional, Program pengembangan kawasan pada mumnya 

dilaksanakan dalam kaidah fungsi suatu unit kawasan berdasarkan karakteristik sumber daya 

alam (natural resources), sumber daya manusia (human capital), sumber daya buatan 

(manmade capital) dan sumber daya sosial  yang dimilikinya.  Banyak program-program ini 

secara umum masih didominasi oleh berdasarkan pada pemikiran teori pusat-pusat 

pertumbuhan(Growth Pole) yang lebih menekankan pada pentingnya pengembangan pusat-

pusat pertumbuhan baru untuk membangun suatu wilayah disamping dominannya strategi-

strategi pembangunan dari sisi pasokan (supply). Pada umumnya pusat-pusat pertumbuhan 

baru ini memang dapat  dipacu tumbuh dan berkembang dengan pesat, namun  dengan 

strukturketerkaitan dimana wilayah hinterland - nya akan  cenderung mengalami nasib yang 

sama yaitu mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan.  Pada akhirnya akan tetap 

munculkesenjangan-kesenjangan baru di kawasan-kawasan yang dibangun.  Ini tentunya 

tidak akanmenyelesaikan masalah karena disparitas antar wilayah tetap terjadi.  

Teori Growth Pole ini sebenarnya telah menjadi teori yang kurang populer di kalangan 

ahli-ahli pengembangan wilayah karena kekurang efektifannya ketika diterapkan.  Namun 

pada saat ini teori inilah yang paling populer dan sering dilaksanakan dalam proses 

pembangunan karena pelaksanaannya lebih mudah dan hasilnya lebih cepat terlihat.  

Wilayah-wilayah yang menjadi pusat, akan berkembang dengan cepat dan signifikan.  

Namun sebenarnya kondisi ini seringkali tidak menjamin sustainability karena akan timbul 

disparitas baru dan interaksi yang terbentukantara pusat dan hinterland pada akhirnya akan 

kembali saling memperlemah. 

Menurut Murty (2000), pembangunan regional yang berimbang merupakan sebuah 

pertumbuhan yang relative merata dari wilayah yang berbeda untuk meningkatkan 

pengembangan kapabilitas dan kebutuhan mereka.  Hal ini tidak selalu berarti bahwa semua 

wilayah harus mempunyai perkembangan yang sama, atau mempunyai tingkat industrialisasi 

yang sama, atau mempunyai pola ekonomi yang sama, atau mempunyai kebutuhan 

pembangunan yang sama.  Akan tetapi yang lebih penting adalah adanya pertumbuhan yang 

seoptimal mungkin dari potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah sesuai dengan kapasitasnya. 

Dengan demikian diharapkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 

merupakan hasil dari sumbangan interaksi yang saling memperkuat diantara semua wilayah 

yang terlibat.     

Keseimbangan antar kawasan menjadi penting karena keterkaitan yang bersifat simetris 

akan mampu mengurangi disparitas antar wilayah dan pada akhirnya mampu memperkuat 

pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh. Seperti halnya bagian tubuh manusia, 

ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah  akan mengakibatkan suatu kondisi yang tidak 
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stabil. Disparitas antar wilayah telah menimbulkan banyak permasalahan sosial, ekonomi dan 

politik. Untuk itu dibutuhkan kebijakan program yang mampu mengatasi permasalahan 

disparitas antar wilayah/kawasan, dan perencanaan yang mampu mewujudkan pembangunan 

wilayah/kawasan yang berimbang. Dalam paradigma keterkaitan, kemiskinan di suatu tempat 

akan sangat berbahaya bagi kesejahteraan di semua tempat sedangkan kesejahteraan di suatu 

tempat harus didistribusikan secara berkeadilan ke semua tempat. 

Muatan UUD 1945 ini, menganut pembagian kekuasaan secara horisontal dan vertikal. 

Sistem pembagian kekuasaan secara horisontal diwujudkan dalam wujudnya berbagai 

lembaga negara beserta kekuasaan yang melekat pada dirinya, sedangkan pembagian 

kekuasaan secara vertikal dilaksanakan melalui politik desentralisasi, yang mana memberikan 

kepada daerah kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Dokumen perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang No. 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ini 

merupakan payung hukum bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam rangka 

menjamin tercapainya tujuan negara, yang digunakan sebagai arahan di dalam Sistem 

Perencanaan Pembangunan secara nasional. Menurut undang-undang tersebut, rencana 

pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (yang selanjutnya disebut 

RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (yang selanjutnya disebut RPJM), dan 

Rencana Kerja Pemerintah (yang selanjutnya disebut RKP). Rencana pembangunan ini 

memuat arahan kebijakan pembangunan yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan 

pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Terkait hal ini, daerah akan menyusun RPJP 

Daerah dan juga RPJM Daerah yang mengacu pada RPJP dan juga RPJM Nasional serta 

membuat program pembangunan dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui RKP 

yang disusun oleh Kementerian atau Lembaga. 

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional disebutkan bahwasanya RPJP Nasional merupakan penjabaran 

daripada tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang mana tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional (Pasal 4 

ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional). Sedangkan RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan juga 

program dari Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang mana 

memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga 

dan lintas Kementerian atau Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka 

ekonomi makro yang mana mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk 

arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif (Pasal 4 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional). 

Di tingkat lokal, pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota menyusun sendiri RPJP Daerah. 

Setelah itu, dijabarkan dalam RPJM Daerah, yang memuat visi, misi dan program 

pembangunan dari kepala daerah terpilih. Permasalahannya, dokumen RPJP Nasional dan 

RPJP Daerah ini sangat visioner dan juga hanya memuat hal-hal yang mendasar, karena 
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memang dimaksudkan untuk dapat memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan 

rencana jangka menengah dan tahunannya. Namun, keleluasaan yang diberikan ini berpotensi 

menimbulkan ketidaksinambungan dan ketidaksinergian antara perencanaan pembangunan 

nasional dan daerah, dan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. 

Harmonisasi daripada pengaturan perencanaan pembangunan tidak bisa terlaksana 

karena beberapa alasan. Pertama, adanya perbedaan tujuan antara perencanaan pembangunan 

nasional (RPJM Nasional dan RKP), perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah dan 

RKPD). Perbedaan terjadi bukan pada tataran makro yaitu agar mencapai masyarakat yang 

adil dan makmur, baik secara nasional maupun di setiap daerah, akan tetapi pada tataran lebih 

mikro. Tujuan perencanaan pembangunan nasional adalah menyelesaikan masalah-masalah 

yang kerap terjadi pada skala nasional. Analogi dengan itu, tujuan dari perencanaan 

pembangunan daerah itu adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada 

skala daerah. Masalah nasional tentunya tidak sama dengan masalah daerah. Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintahnya sudah memberikan petunjuk mengenai 

kewajiban masingmasing tingkatan dari pemerintahan. 

Kedua, dengan proses penentuan kepala pemerintahan yang melalui pemilihan umum, 

baik nasional, ataupun daerah, maka setiap kepala daerah mempunyai kewajiban 

melaksanakan program-program yang ditawarkannya saat kampanye untuk mewujudkan visi 

dan misinya. Program-program dari kepala pemerintahan terpilih ini tidak bisa sinkron 

walaupun sudah dilakukan upaya untuk itu, yaitu dengan memberi informasi sebanyak-

banyaknyanya mengenai undang-undang RPJP Nasional bagi calon presiden dan Peraturan 

Daerah RPJP Daerah bagi calon gubernur, sementara RPJP Daerah ini diharapkan merupakan 

penjabaran dari RPJP Nasional. Ketidaksamaan program antara pusat dan daerah terjadi 

karena masalah-masalah yang dihadapi berbeda, yang membutuhkan solusi yang berbeda.  

Ketiga, kalaupun aturan undang-undang mengharuskan RPJM Daerah harus sinkron 

dengan RPJM Nasional, termasuk juga untuk RKP. Instansi pusat yang harus memeriksa 

setiap RPJM Daerah mengenai kesesuaiannya dengan RPJM Nasional, maka akan mengalami 

kesulitan, bagaimana dari perencanaan daerah itu sinkron dengan perencanaan pusat. 

Kalaupun ditemukan beberapa ketidaksesuaian, maka langkah berikutnya yaitu dengan 

mengharuskan diadakannya perubahan terhadap perencanaan daerah tersebut. Hal ini tentu 

memakan waktu dan energi yang banyak, terutama saat berhadapan dengan DPR Daerah.  

Keempat, RPJM Nasional bukanlah suatu perencanaan yang tidak dapat diubah. 

Beberapa hal dapat mengharuskan pemerintah merevisi RPJM Nasional, misalnya merubah 

asumsi makro, merubah kondisi atau juga lingkungan eksternal dan internal, kejadian 

bencana alam, perkembangan pemikiran, dan sebagainya. Perubahan RPJM Nasional (agar 

terjadi keterpaduan) perlu diikuti dengan perubahan RPJM Daerah Propinsi, dan seterusnya. 

Ini tentunya bukan hal yang mudah. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka upaya 

mensikronkan RPJM Nasional dengan RPJM Daerah adalah keinginan yang baik namun 

barangkali sulit dilakukan. 
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3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi mengarah pada masalah perkembangan ekonomi di daerah-

daerah otonom. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang sekarang 

mengalami peribahan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, 

maka terjadi pergeeresan dalam pembangunan ekonomi yang awalnya sentralis menjadi 

desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun 

wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.  

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah haruslah mengalami 

pertumbuhan dan perubahan, karena tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah 

untuk menngkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan juga perubahan ekonomi 

masyarakat sehingga pendapatan daerah juga akan semakin meningkat. Keberhasilan 

pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu peningkatan pendidikan, 

peningkatan kesehatan, peningkatan infrastuktur yang ada, dan peningkatan dalam 

kemakmuran hidup masyarakat, maka peningkatan pembangunan perekonomian daerah dapat 

diukur dengan cara kuantitatif.  

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mancakup pembentukan 

institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga 

kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar 

baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru. Menurut Smith 

yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, bahwa faktor yang dapat memprediksi 

keberhasilan otonomi daerah adalah fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan penguatan 

pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran 

belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil. Secara filosofi, penyelenggaraan 

otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat 

dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, sasaran akhir penyelenggaraan otonomi 

daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kepada masyarakat.  

Dengan adanya otonomi daerah yang di tetapkan oleh pemerintah pusat maka 

pemerintah daerah dapat membangun ekonomi daerah sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. Potensi tersebut bisa dijadikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan 

pemasukan daerah. Seprti halnya jika suatu daerah mempunyai tempat wisata yang berpotensi 

untuk dikomersialkan maka pemerintah harus memberikan perhatian khusu pada tempat 

tersebut dan masyarakatnya. Masyarakat dihimbau untuk melestarikan dan pemerintah juga 

membantu mempromosikan lokasi tersebut untuk dapat dikunjungi para wisatawan. Jika 

tempat wisata itu akan maju maka masyarakat didaerah tersebut akan mendapatkan 

dampaknya seprti dapat berjualan, menyediakan penginapan, dan juga di bidang jasa lainnya. 

Perencanaan harus dilakukan karena keterbatasan sumber daya. Adalah wacana yang 

penuh polemik di negara-negara berkembang telah mencapai tahap perkembangan tertentu, 

apa aktivitas pembangunan lalu harus tetap dan terus dilaksanakan berdasarkan rencana 

otoritas sentral (pemerintah pusat)? Ataukah aktifitas itu harus segera dipercayakan lewat 

proses otonomi dalam tataran yang lebih terdesentralisasi. Peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam proses perumusan kebijakan pembangunan itu dilakukan dengan suatu proses 

demokratisasi. Demokratisasi itu merupakan suatu proses untuk merealisasi dan/atau 
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menyempurnakan kehidupan demokrasi. Proses ini muncul sebagai kebutuhan dan masalah 

apabila kehidupan bernegara yang demokratis ternyata belum terwujud sebagaimana yang 

diharapkan (Soetandyo Wigjosoebroto, 2002:525). 

Demokratisasi yang terjadi sejak adanya reformasi pada tahun 1998 dicirikan adanya 

agenda otonomi daerah. Otonomi daerah yang dilaksanakan melalui prinsip desentralisasi 

telah mendapat dukungan politis secara penuh dan menimbulkan berbagai ekses, antara lain 

berkembangnya daerah-daerah yang beragam, indikasi etnonasionalisme, gejala pemilahan 

sosial sampai dengan adanya indikasi separatisme. Ekses dari implementasi otonomi daerah 

itu telah sampai kondisi yang sangat mengkhawatirkan yang secara sistemik akan 

menyulitkan eksistensi NKRI. Gejala atas ekses tersebut dapat dirangkum dalam suatu 

persoalan yaitu ketimpangan hubungan pusat daerah (Siti Nurbaya, 2011:335-336).  

Implementasi hubungan pusat daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah selama ini 

tidak efektif dan menyimpan banyak persoalan seperti api dalam sekam yang pada suatu saat 

akan meledak berupa pembangkangan nyata. Salah satu masalah yang mana menonjol terkait 

dengan koherensi dukungan politik pembangunan nasional yang belum terlaksana dalam satu 

derap. Masih terjadi program-program nasional yang belum mendapatkan dukungan 

sepenuhnya dari daerah, demikian pula daerah mengembangkan sendiri konsep-konsep 

pembangunan yang tidak selalu mengacu pada kebijakan pembangunan nasional (Siti 

Nurbaya, 2011:337). Dalam mewujudkan hubungan pusat dan daerah yang sinergis dapat 

dilakukan dengan berorientasi keterbukaan (transparansi), akuntabilitas dan kemanfaatan 

yang besar bagi rakyat di daerah dan bagi kesatuan nasional (Siti Nurbaya, 2011:375). 

Dalam praktek desentralisasi dan otonomi daerah ini bersifat tumpang tindih. Namun 

dalam makna keduanya itu memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem 

pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan 

pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan juga pelimpahan. Joeniarto 

menyatakan asas desentralisasi sebagai asas bermaksud memberikan wewenang dari 

pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan 

tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri (Joeniarto, 1992:15). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

pemberian otonomi diarahkan kepada beberapa hal, yaitu: Pertama, dari aspek politik 

pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat ke dalam program-program pembangunan baik untuk kepentingan daerah sendiri 

maupun untuk mendukung kebijakan nasional tentang demokrasi. Kedua, dari aspek 

manajemen suatu pemerintahan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan daya 

guna suatu penyelenggaraan pemerintahan, terutama terutama memberikan pelayanan dalam 

berbagai kebutuhan masyarakat. Ketiga, dari aspek kemasyarakatan, pemberian otonomi 

daerah bertujuan meningkatkan partisipasi dan menumbuhkembangkan kemandirian 

masyarakat untuk tidak perlu banyak bergantung kepada pemberian pemerintah dalam proses 

pertumbuhan di daerahnya sehingga daerah memiliki daya saing yang kuat. Keempat, dari 

aspek ekonomi pembangunan, pemberian otonomi daerah bertujuan untuk menyukseskan 

pelaksanaan program pembangunan guna tercapai kesejahteraan rakyat yang meningkat 

(Zudan Arif Fakrulloh, 2011:79-80). 



32 

Pemerintah daerah menjalani otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu urusan pemerintah (Pasal 

18 ayat 5 UUD 1945). Daerah dalam melaksanakan pemerintahan menganut asas 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004). Dalam negara yang menggunakan prinsip desentralisasi maka makna dan tujuan 

pembangunan tersebut juga menjadi pelaksanaan desentralisasi. Secara teoritis, desentralisasi 

menjanjikan banyak hal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat 

lokal. Dengan pemahaman itu, maka desentralisasi dan otonomi daerah memberikan 

kesempatan yang sangat besar kepada pemerintah dan juga masyarakat daerah untuk 

mengatur dan melayani pemenuhan kebutuhan mereka dalam rangka hidup bermasyarakat 

(Zudan Arif Fakrulloh, 2011:90-91). 

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efesiensi, efektivitas dan 

akuntabilitas sector public di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari 

alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya 

bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana public sesuai 

dengan perioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan invstasi 

swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan 

dan pembangunan ekonomi daerah (enginee of growth). Daerah juga diharapkan mampu 

menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek 

multiplier yang besar.   

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah 

dalam pembngunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampumeningkatkan 

partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya tekandung 3 (tiga) misi utama sehubungan 

dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu: Menciptakan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan sumber daya daerah; Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan 

masyarakat; Memberdayaan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta 

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan. 

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan persaingan antar negara-negara dalam suatu 

system ekonomi Internasional. Salah satu  cara menghadapi dan memanfaatkan perdagangan 

internasional adalah meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan 

produktivitas kerja. Sebagai langkah awal untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas 

perlu dilakukan perubahan structural untuk mmeperkuat kedudukan dan peran ekonomi 

rakyat dalam perekonomian nasional.  

Dari aspek perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif 

maupun legislative) yang berkualitas tinggi, bervisi strategic dan mampu berpikir strategic 

serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. 

Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan 

pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung 

dengan permasalahan yang dihadapi daerah.  

Dari aspek pelaksanaan, Pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan system 

manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek 

dariI pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah Pengelolaan 
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Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah. Anggaran daerah atau Anggaran pendapatan dan 

belanja Daerah (APBN) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi Pemerintah 

daerah.  

Sebagai instrument kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya 

mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai 

alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan 

keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan 

datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat untuk 

memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. 

Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada 

upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan 

mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat 

pertanggungjawaban sebagai unit pelaksanaan.  

Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana public telah dilakukan sebagaimana 

mestinya (sesuai konsep value for money), perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja 

pemerintah daerah. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan oleh 

internal auditor maupun eksternal auditor, misalnya auditor independent. Untuk menciptakan 

transparansi dan akuntabilitas public, pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan 

yang disampaikan kepada public. Pengawasan dari semua semua masyarakat dan khususnya 

dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak kehabisan 

dan dapat mencapai tujuan. 

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi 2 

(dua) bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. 

Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah 

dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah 

berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan 

dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya 

dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran.  

 Aspek utama budgeting reform adalah perubahaan dari tradisional budget ke 

performance budget. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki 

perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah anggaran tradisional atau anggaran 

konvensional dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Publik 

Mangement. Perubahaan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada 

prinsipprinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip managemen 

keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut 

meliputi : 

1. Akuntabilitas; Adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses 

penganggaran dari  perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat 

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas 

mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berprilaku sesuai dengan mandate yang 

diterimanya. Untuk ini perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil 
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kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun 

horizontal dengan baik. 

2. Value for Money; berarti diterapkan 3 (tiga) prinsipdalam proses penganggaran yaitu 

ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan 

sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi 

berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan 

output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran 

tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan public. 

3. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan public; Pengelolaan keuangan daerah harus 

dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga 

kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan. 

4. Transpransi; Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan 

keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. 

Transparasi pengelolaan keuanngan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal 

accountabillty antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercapai pemerintah 

daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan 

kepentingan masyarakat. 

5. Pengendalian; Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBN) harus selalu dimonitor yaitu 

dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicatat. Untuk itu perlu dilakukan 

analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat segera 

mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.  

Program otonomi daerah yang ada saat ini sesungguhnya memiliki capaian ekonomi 

yang tinggi. Terbukti paket UU otonomi daerah adalah berkaitan dengan tata pemerintahan 

dan perimbangan keuangan sehingga mau tidak mau program otonomi daerah sebenarnya 

harus memiliki dampak yang korelatif dengan adanya peningkatan ekonomi rakyat. 

Pembangunan dan produktivitas massal harus makin didekatkan pada masyarakat terbawah. 

Dengan demikian, laju perekonomian nasional harus betul – betul dirasakan dan dimiliki oleh 

masyarakat yang paling bawah. Sehingga jelas bahwa ketika terjadi adanya high cost 

economy pada masyarakat daerah adalah sebuah kesalahan besar yang berangkat dari 

ketidakmengertian sama sekali atas filosofi capaian ekonomis dari desentralisasi itu sendiri.   

Hal ini dikemukakan oleh Abdul Wahab (2002) pada bukunya yang menggambarkan 

bagaimana sesungguhnya otonomi daerah ingin menepis adanya pepatah yang mengatakan 

bagai ayam mati di lumbung padi, dimana pada masa sentralistik terjadi penghisapan yang 

luar biasa dahsyat atas kekayaan-kekayaan daeah oleh pemerintah pusat dan beberapa 

perusahaan multinasional. Dikatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah akan terjadi 

pemangkasan jalur distribusi keuangan yang semula teramat tinggi di pusat kekuasaan akan 

disebar ke daerah–daerah asal sumberdaya tersebut dikelola. 

Visi dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kapasitas daerah yang maju dengan 

masyarakat yang mandiri.  Sedangkan misi  pembangunan daerah adalah: memantapkan 

otonomi daerah dalam pelaksanaan tugastugas pemerintahan dan pembangunan; 

mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai 

dasar pertumbuhan daerah; pemerataan antardaerah; pengelolaan dan pemanfaatan sumber 
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daya alam secara berkelanjutan; meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak 

kepada masyarakat untuk pengembangan diri; serta mempercepat penyelesaian masalah 

sosial, ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah. 

Pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, dari segi pembangunan 

sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan 

pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral disesuaikan 

dengan kondisi dan potensi daerah. Kedua, dari segi pembangunan wilayah yang meliputi 

perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah 

tersebut. Ketiga, pembangunan daerah dilihat dari segi pemerintahan. Tujuan pembangunan 

daerah hanya dapat dicapai apabila pemerintah daerah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, 

pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan 

daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan 

bertanggungjawab.  

3.4. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Penataan Ruang  

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat 

tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh melalui upaya 

penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni : proses perencanaan tata ruang 

wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Disamping sebagai 

guidance of future action RTRW pada dasarnya merupakan bentuki intervensi yang 

dilakukan agar interkasi manusia/makluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, 

selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/ makluk hidup serta kelestarian 

likungan dan keberlanjutan pembangunan (sustainability development); Proses pemanfaatan 

ruang, yang merupakan wujud oprasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan 

pembangunan itu sendiri; dan proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas 

mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai 

dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya. 

Aspek teknis perencanaan tata ruang wilayah dibedakan berdasarkan hirarki rencana. 

RTRWN merupakan perencanaan makro strategis jangka panjang dengan horizon waktu 

hingga 25-50 tahun kedepan dengan menggunakan skala ketelitian 1 : 1.000.000. RTRW 

Propinsi merupakan perencanaan makro strategis jangka menengah dengan horizon waktu 15 

tahun peda skala ketelitian 1 : 250.000. Sementara itu RTRW kabupaten/kota merupakan 

perencanaan mikro operasional jangka menengah (5-10) dengan skala ketelitian 1 : 20.000 

hingga 1 : 100.000. Rencana detail yang bersifat mikro operasional jangka pendek dengan 

skala ketelitian 1 : 5.000.  

Selain penyiapan rencana untuk wilayah adminitratif, maka disusun pula rencana 

pengembangan (spatial development plan) untuk kawasan-kawasan fungsional yang memiliki 

nilai strategis.misalnya,untuk kawasan dengan nilai strategis ekonomi seperti Batam, disusun 

rencana pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET). Sementara itu 

untuk kawasan dengan nilai strategis pertahanan keamanan (security), disusun rencana 

pengembangan kawasan perbatasan negara, baik di darat maupun di laut. Selain itu juga 

disusun rencana pengembangan kawasan agro politan (sentra produksi pertanian), serta 

kawasan andalan lainnya. 
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Dalam kitannya dengan pengembangan sistem permukiman, maka didalam RTRWN 

sendiri telah ditetapkan fungsi kota-kota secara nasional berdasarkankriteria tertentu 

(administratif, ekonomi dukungan prasarana, maupun kriteria strategis lainnya) yakni sebagai 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal 

(PKL). Untuk mewujudkan fungsi-fungsi kota sebagai mana ditetapkan dalam RTRWN 

secara bertahap dan sistematis, maka pada saat ini tengah disusun review Strategi Nasional 

Pembangunan Perkotaan (SNPP). 

Beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, yakni: 

Terjadinya konflik kepentingan antar sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, 

kehutanan, prasarana wilayah dan sebagainya; Belum berfungsinya secara optimal  penataan 

ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan 

progam sektor tadi; Terjadinya penyimpangan pemanfatan ruang dari ketentuan dan norma 

yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana 

tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan; Belum terserdianya alokasi 

fungsifungsi yang tegas dalam RTRWN; Belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam 

menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang; Kurangnya 

kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara 

berlebihan. 

Senada dengan isu yang dikemukakan Presiden RI, Menko perekonomian pada forum 

yang sama menyebutkan adanya 3 isu utama dalam penyelenggaraan penataan ruang 

nassional, yang meliputi : konflik antar sektor dan antar wilayah; degradasi lingkungan akibat 

penyimpangan tata ruang; baik di darat laut dan udara; serta dukungan terhadap 

pengembangan wilayah belum optimal, seperti diindikasikan dari minimnya dukungan 

kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dalam 

RTRWN seperti kawasan perbatasan negara, kawasan andalan, dan KAPET. 

Pada era otonomi daerah, inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat cenderung 

diselenggarakan untuk memenuhi tujuan jangka pendek, tanpa memperhatikan kelestarian 

lingkungan dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Konversi lahan dari kawasan 

lindung menjadi kawasan budidaya guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah 

praktik pembangunan yang kerap terjadi. Di Pulau Jawa misalnya, hutan lindung telah 

terkonversi dengan laju 19.000 Ha per tahun (BPS, 2001). Bahkan Badan Planologi 

Kehutanan menyebutkan bahwa hingga 2001 penjarahan hutan di Jawa telah mencapai 

350.000 ha sehingga luas hutan tersisa 23% saja dari luas daratan pulau Jawa. Selain itu, 

terjadi konversi lahan pertanian untuk penggunaan non-pertanian seperti industri, 

permukimaan dan jasa di pulau Jawa yang mencapai 1.002.005 ha, atau 50.000 ha per tahun 

antara 19791999 (Deptan, 2001). 

Sementara penyusun RTRWP harus berdasarkan kesepakatan antara propinsi dan 

kabupaten/kota (pasal 3 butir 12a). Meskipun pada satu sisi penataan ruang yang paling 

fundamental merupakan wewenang daerah, namun pada sisi lain RTRWP bukanlah mosaik 

dari kabupaten/kota. Dalam konteks ini, konsen pemerintah pusat dalam bidang penataan 

ruang adalah untuk menjamin: tercapaianya keseimbangan pemanfaatan ruang makro antara 

kawasan berfungsi lindung dan budidaya, antara kawasan perkotaan dan perdesaan, antara 
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wilayah dan antar sektor; tercapainya pemulihan daya dukung lingkungan untuk mencegah 

terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pebangunan; terwujudnya 

keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas propinsi dan lintas sektor untuk optimasi dan 

sinergi struktur pemanfaatan ruang; terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) 

akan pelayanan publik yang memadai.  

Di sisi lain, menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, kewenangan pusat 

dalam bidang tata ruang meliputi: Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan 

secara makro, serta (penetapan) pola dan struktur pemanfaatan ruang nasional; Fasilitasi 

kerjasama atau penyelesaian masalah antar propinsi/daerah, misal melalui penyusun RTRW 

pulau atau RTRW kawasan Jabodetabek; Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 mil dan 

kriteria penataan per wilayah ekosistem daerah tangkapan air; serta Penyiapan standar, 

kriteria dan fasilitasi kerjasama penataan ruang. 

Berkenaan dengan hal tersebut, instrumen pengikat yang dapat digunakan sebagai 

acauan sekaligus alat keterpaduan dan kerjasama pembangunan antar daerah adalah melalui: 

Instrumen perundang-undangan yang mengikat; Kebijakan-kebijakan yang jelas dan 

responsif sesuai dengan kebutuhan daerah; Bantuan dan kompensasi dalam bentuk fiskal;  

Penyediaan langsung prasarana berfungsi lintas wilayah dan tulang punggung (backbone) 

pengembangan wilayah; serta Mendorong kemitraan secara vertikal dan horizontal yang 

bersifat kerjasama pengelolaan (co-management) dan kerjasama produksi (co-production). 

Penataan ruang merupakan instrumen legal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 

pengembangan wilayah melalui pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien, dan terpadu 

sekaligus mewujuidkan ruang yang berkualitas. Dengan memanfaatkan berbagai teori dan 

konsep pengembangan wilayah penataan ruang merupakan instrumen yang digunakan untuk 

memahami interaksi 4 (empat) unsur utama pembentuk ruang yakni: sumberdaya alam-

manusia-sumberdaya buatan-dan sistem aktivitasnya, secara komprehensif.  

Penataan ruang merupakan instrumen untukmengkaji keterkaitan antar fenomena 

tersebut serta untuk merumuskan tujuan dan strategi pengembangan wilayah terpadu sebagai 

landasan pengembangan kebijakan pembangunan sektoral dan daerah, termasuk sebagai 

landasan pengembangan sistem perkotaan yang efisien sesuai dengan fungsi-fungsi yang 

telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, kini penataan ruang memiliki peran yang strategis 

dalam konteks pembangunan nasional karena diarahkan sebagai landasan untuk 

mempertahankan integritas wilayah NKRI. Untuk mendukung peran tersebut secara efektif 

dan konsisten maka penyelenggaraan penataan ruang akan berpijak pada dua hal pokok 

yakni: pengaturan penataan ruang nasional khususnya melalui percepatan penyelesaian 

review Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 

Nasional dan alat operasionalisasinya; penguatan peran daerah dalam penataan ruang, 

khususnya melalui penguatan peran gubernur dalam pengendalian pemanfaatan ruang, 

peningkatan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang serta penguatan 

kelembagaan penataan ruang di daerah (TKPRD). 
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BAB IV 

KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH 

4.1. Pendahuluan 

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di 

daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan 

adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Mengenai 

kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Dalam Pasal 12 ayat (3) 

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertanian merupakan 

urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintahan pilihan. 

Dalam kenyataan, kita mengenal batas wilayah administratif (sesuai peraturan 

perundangan), dan batas wilayah fungsional (sesuai hubungan sosial ekonomi lintas batas 

administratif). Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara 

formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan 

kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi 

yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama 

diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah 

administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka 

miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Konsekuensinya adalah harus 

dilakukan pembenahan microorganizationnal abilities of governments di tingkat daerah  suatu 

bentuk reformasi manajemen publik yang harus diperhatikan pemerintah saat ini, dan tidak 

semata membenahi macroorganizational capacities di tingkat pusat (lihat Pollit & Bouckaert, 

2000: 10). Dengan kata lain, pembenahan kemampuan institusi pemerintahanan di bawah 

pusat sangat diperlukan. 

Alasan lain dilakukannya kerja sama antar pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan 

kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang 

bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau 

permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa 

bekerjasama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas 

yang lebih tinggi.  

2. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Dengan 

kerjasama, masing-masing daerah akan mentransfer kepandaian, ketrampilan, dan 

informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. 

Setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar 

bersama.  

3. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat lebih berdaya. Dengan kerjasama, masing-masing 

daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu 
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memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila 

suatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang 

diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah, maka 

suaranya akan lebih diperhatikan.  

4. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan 

kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat 

bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.  

5. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah akan merasa 

dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerjasama. 

Masing-masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap 

informasi yang dibuat atau digunakan. 

6. Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara keberlanjutan penanganan 

bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing daerah 

memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan 

yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.  

7. Kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama tersebut, 

kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu 

bangsa dan negara dapat tumbuh. 

Identifikasi dan perencanaan mengenai bidang-bidang yang dikerjasamakan jarang 

dilakukan, kecuali ada masalah gawat yang menuntut penanganan segera. Harus diakui 

selama ini bahwa kerjasama antar daerah (kabupaten-kota, kota-kota, kabupaten-kabupaten, 

kabupaten/kota- propinsi) belum dirasakan sebagai suatu kebutuhan sehingga tidak 

diperhitungkan dalam proses perencanaan. Padahal berbagai permasalahan atau keputusan 

internal suatu Kota/Kabupaten atau Propinsi sering berkaitan dengan permasalahan atau 

keputusan di luar batas wilayahnya. Demikian juga, ada banyak permasalahan pada suatu 

lokasi atau daerah yang muncul ke permukaan karena adanya kebijakan yang berasal dari 

daerah yang lain, seperti sampah, kriminalitas, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan 

sebagainya. Suatu kebijakan publik yang dibuat oleh suatu Kota atau Kabupaten sering 

kurang memperhitungkan dampaknya bagi Kota atau Kabupaten lain. Kerjasama antar Pemda 

merupakan salah satu dari pilihan-pilihan yang dihadapi Pemerintah Daerah. Tidak semua 

masalah dan pelayanan di daerah harus diselesaikan melalui Kerjasama antar Pemda. Hanya 

masalah dan pelayanan tertentu yang dipecahkan atau diselesaikan melalui kerjasama 

tersebut. Untuk itu, dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.  

Cara yang efektif untuk menentukan kebutuhan tersebut adalah dengan mempelajari 

hakekat permasalahan yang dihadapi atau kebutuhan yang dirasakan dengan menggunakan 

prinsip demand driven, yaitu: apakah suatu masalah tersebut timbul dari luar wilayah 

administratif Pemerintah Daerah dan telah memberikan dampak yang serius ke dalam 

wilayah administratif Pemerintah Daerah yang bersangkutan, atau apakah suatu masalah 

timbul dari dalam suatu wilayah administratif Pemerintah Daerah dan telah memberikan 

dampak yang serius keluar wilayah administratif Pemerintah Daerah yang lain. Cara untuk 

mengetahui dampak tersebut adalah dengan melakukan survey, kunjungan lapangan secara 

langsung, mendengar berbagai keluhan warga yang terkena dampak, melakukan focus group 

discussion dan penilaian terhadap keseriusan dampak tersebut.  
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Untuk meningkatkan sensitivitas dalam melihat berbagai permasalahan tersebut, 

diperlukan dua perspektif penting yang melihat suatu Pemerintah Daerah baik dalam konteks 

administratif maupun fungsional. Mengamati permasalahan yang dihadapi dalam batas 

wilayah administratif adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan didalam wilayah 

Pemerintah Daerah yang mungkin membawa dampak keluar batas wilayah Pemerintah 

Daerah. Sementara itu, mengamati permasalahan yang dihadapi dalam batas wilayah 

fungsional adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan lintas wilayah administratif. 

Permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi tersebut harus diaggregasikan dan 

diartikulasikan untuk mendapatkan perhatian publik, DPRD, dan eksekutif 

4.2. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah 

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ini adalah salah satu bentuk 

hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah, dalam rangka untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai landasan hukumnya diatur 

dalam Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 belum ada 

ketentuan-ketentuan pasalnya yang mengatur tentang pembinaan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Berkaitan dengan hal itu, tidak perlu dibahas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 

hanya memuat satu Pasal yang mengatur pembinaan, yaitu diatur dalam Pasal 112, bunyi 

lengkap Pasal 112 menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi 

penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas 

penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ini berarti bahwa 

Pemerintah Pusat memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam rangka pembinaan. 

Hal ini mengandung suatu pengertian, tanggung jawab pembinaan pemerintah daerah, tidak 

terlepas tanggung jawab Pemerintah dalam rangka upaya pemberdayaan daerah otonom 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan maksud memfasilitasi adalah 

upaya pemberdayaan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, 

arahan, dan super visi (penjelasan Pasal 112 ayat (1)). Azas yang terkandung dalam ketentuan 

Pasal 112 ayat (1) tersebut, mengandung azas dekonsentrasi.  

Setelah itu UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004. Instrumen hukum yang mengatur pembinaan dan pengawasan ini 

diatur dengan peraturan Pemerintah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 223 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan Presiden Republik 

Indonesia pada tanggal 30 Desember Tahun 2005 menetapkan peraturan Pemerintah nomor 

79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2005.  

Konsep-konsep tentang pengertian pembinaan tidak ada ditemui di dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Para 

ilmuwan mendefinisikan pembinaan, sebagaimana yang dikemukan oleh Tubagus Ronny 

Rahman Nitibaskoro adalah yang dimaksud dengan pembinaan adalah lebih ditekankan pada 

memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan daerah otonomi. Dari konsep ini pembinaan 

merupakan sarana dan upaya pemberdayaan daerah otonom.  
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, memuat ketentuan-ketentuan pembinaan, 

dimuat dalam Bab XII, khusus yang mengatur pembinaan diatur dalam Pasal 217. Pasal 217 

ayat (1) menyatakan bahwa Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: Koordinasi pemerintahan antar susunan 

pemerintahan; Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan; Pemberian 

bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; Pendidikan dan 

pelatihan; dan Perencanaan, penelitian, pengembangan,pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaaurusan pemeritahan. Pengawasan oleh pusat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, akibat mutlak dari negara kesatuan, hal ini dikemukan Ninik Widyanti 

dan Sunindhia yaitu:  Pengawasan terhadap segala kegiatan pemerintah daerah termasuk 

Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah merupakan suatu akibat mutlak dari adanya 

negara kesatuan. Sistem pengawasan Peraturan Daerah menurut Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1974.  

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang memuat tentang pengawasan, 

dimuat dalam paragraf I yang berjudul Pengawasan Preventif dan pada paragraf II diberi 

judul Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif dalam bentuk Peraturan Daerah dan 

Keputusan Kepala Daerah. Sistem pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa Peraturan Daerah dan 

atau Keputusan Kepala Daerah yang memerlukan pengesahan, dapat dijalankan sesudah ada 

pengesahan pejabat yang berwenang, atau apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak diterimanya 

Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah tersebut, pejabat yang berwenang tidak 

mengambil sesuatu keputusan”.  

Dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) tersebut di atas, menetapkan yaitu: pertama Peraturan 

Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, sebelum dijalankan atau diperlakukan, harus ada 

pengesahan dahulu dari pejabat yang berwenang. Kedua apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak 

diterima Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah tersebut, pejabat tersebut 

belum juga mengambil sesuatu keputusan. Pada intinya belum dapat dijalankan, baik 

Peraturan Daerah tingkat I dan Peraturan Daerah tingkat II, begitu juga terhadap Keputusan 

Kepala Daerah Tingkat I dan daerah tingkat II. Lembaga atau Institusi, yang dilimpahkan 

wewenang melakukan pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum angka 6 

huruf b, menjelaskan bahwa:  

(1) Pengawasan Preventif mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat 

yang berwenang, yaitu: Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah Tingkat I; Gubernur Kepala Daerah bagi Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah Tingkat II.  

(2) Pada pokoknya Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang untuk berlakunya 

memerlukan pengesahan adalah yang: Menentapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat 

rakyat, ketentuanketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk 

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang ditujukan langsung kepada 

rakyat; Mengadakan ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran 

ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; Memberikan beban kepada 
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rakyat, misalnya pajak atau retribusi daerah; Menentukan segala sesuatu yang perlu 

diketahui oleh umum, karena menyangkut kepentingan rakyat, misalnya: mengadakan 

utang-piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, mengubah dan 

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menetapkan perhitungan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur gaji pegawai dan lain-lain. 

Dengan adanya penyerahan kewenangan yang diberikan kepada daerah, dan 

berdasarkan urusan-urusan yang menjadi dasar otonomi daerah, juga menyangkut  

keweangan dalam mengatur urusan rumah tangga daerah, termasuk pengaturan peraturan 

tingkat daerah.. Berkaitan dengan itu  Menurut Kranenburg, kewenangan membentuk 

peraturan perundangundangan dari satuan-satuan pemerintahan tersebut, memperoleh 

kewenangan berdasarkan penentuan dari Pemerintah   melalui badan legislatif nasional yang 

mempunyai kewenangan membentuk undang-undang. Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut 

diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 Pemerintahan 

Daerah dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.  

Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 di atas semakin jelas makna sistem otonomi daerahnya 

semenjak dilakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Sehubungan dengan itu sejalan dengan sistem desentralisasi menurut Dasril 

Radjab: dengan sistem desentralisasi (otonomi), maka wilayah Republik Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah otonom. Daerah otonom masing-masing memiliki otonomi daerah, yakni 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, daerah-daerah otonom mengatur dan mengurus kehidupan sendiri 

sebagai bagian yang organis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana daerah-

daerah otonom itu bersifat zelfstansing/mandiri (Radjab, 2005). 

Walaupun demikian daerah-daerah memiliki otonomi luas tidaklah berarti daerah 

tersebut bebas melaksanakan kewenangannya, dan tetap dilakukan pengawasan dari 

pemerintah, sebagaimana pendapat Bagir Manan : Pengawasan (toezicht, supervision) 

merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berotonomi. Antara kebebasan 

dan kemandirian berotonomi di suatu pihak dan pengawasan di pihak lain, merupakan dua 

sisi dari satu lembar mata uang dalam negara kesatuan dengan sistem otonomi 

(desentralisasi). Kebebasan dan kemandirian berotonomi dapat dipandang sebagai 

pengawasan atau kendali terhadap kecenderungan sentralisasi yang berlebihan. Sebaliknya 

pengawasan merupakan kendali terhadap desentralisasi berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa 

sistem pengawasan (Manan, 2001). Pengawasan dimaksud termasuk pengawasan oleh 

pemerintah terhadap Peraturan Daerah. 

Melalui penyerahan dan/atau pelimpahan dan penambahan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah atau Pemerintahan Daerah tingkat atasnya menjadi urusan daerah otonom, dan 

urusan pemerintahan yang telah diserahkan/dilimpahkan dan berada pada daerah tersebut 

mengakibatkan daerah mempunyai kebebasan untuk membentuk peraturan perundang-

undangan ditingkat daerah. Selanjutnya bagaimana pengawasan terhadap pengaturan lebih 

lanjut peraturan daerah, Menurut Bagir Manan (1994) termasuk menyangkut cara membatasi 
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wewenang, tugas dan tanggung jawab pada daerah-daerah untuk mengatur urusan 

pemerintahan tertentu. 

Pengawasan itu sangat penting, karena merupakan salah satu usaha untuk menjamin 

terselenggaranya pemerintahan dan keserasian antara penyelenggaraan pemerintahan oleh 

daerah-daerah dengan Pemerintah, serta menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 

secara berdaya guna dan berhasil guna dalam suatu ikatan negara kesatuan. Pengawasan atas 

kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan sifatnya yang dikenal antara 

lain pengawasan terhadap PERDA. Dalam pengawasan perda dapat dilakukan dengan 

mementukan  kriteria-kreteria tertentu. 

Dalam kepustakaan Ilmu Hukum, sejak zaman Indonesia baru merdeka dan 

diberlakukannya undang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah, telah memiliki 

kriteria khusus atau tertentu, ada yang menyebut dengan tolok ukur objektif –normatif dan 

berdasarkan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968, Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 dan kriteria-kriteria tertentu atas perda. Dalam peraturan perundang-

undangan tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1957, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah ditentukan secara tegas di 

mana perda tentang pajak dan retribusi baru dapat berlaku setelah sebelumnya dilakukan 

pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Artinya, selama ini walaupun tidak semua jenis 

perda memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang terdapat 

ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tertentu sehingga perda baru dapat berlaku setelah 

ada pengesahan dari pejabat yang berwenang (Magnar, 1983).  

Setiap pembentukan perda telah disyaratkan pula, berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Nomor 

22 Tahun 1948, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah 

atau perda yang lebih tinggi tingkatnya. Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1957 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ditentukan, selain 

perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatnya, juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Sedangkan Pasal 39 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perda tidak boleh 

bertentangan dengaan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan atau peraturan 

daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Demikian pula ketentuan terakhir dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, PERDA dimaksud adalah yang: tidak boleh bertentangan 

dengan kepentingan umum; peraturan daerah lainnya; dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Pengaturan atas materi muatan perda tersebut secara tegas menjadi alasan 

bagi pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan pengawasan represif terhadap 

PERDA, tetapi alasan ini tidak diatur dan ditentukan secara tegas. 

Sifat dan bentuk-bentuk pelaksanaan pengawasan tersebut telah membuat 

pulakewenangan daerah otonom untuk mengatur sesuatu urusan pemerintah menjadi 

sangattergantung pada pejabat yang berwenang, sehingga keleluasaan dan kemandirian 

daerahmembentuk perda dalam rangka otonomi daerah tidak ada. Dengan kata lain, 

otonomidaerah tidak ada berada pada daerah, melainkan berada pada pejabat berwenang, 
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sehingga telah membuat hubungan hirarkis dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah 

tingkat atasnya dalam pembentukan perda di mana pejabat berwenang tersebut berada. 

Pengawasan pemerintah   ini pada umumnya menyangkut pengawasan kewenangan 

dalam bidang tertentu pada daerah, agar tetap terjadi hubungan kewenangan yang serasi atau 

sejalan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, dan 

daerah lain. karena itu, dalam pembagian kewenangan berdasarkan  sistem desentralisasi 

diatur dan ditentukan urusan pemerintahan tertentu sebagai bentuk pembatasan-pembatasan,  

apa yang menjadi tugas, fungsi, kewajiban, dan kewenangan daerah-daerah, sehingga antara 

daerah-daerah denga pemerintah terjadi hubungan kewenangan dalam rangka kesetasian 

dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pengawasan terhadap perda dilakukan, selain dalam 

rangaka menjamin pelayanan (dalam bidang tertentu) yang sama untuk seluruh rakyat ( azaz 

requal treatment);  menjamin keseragaman  tindakan tertentu (asas uniformitas), juga untuk 

menjaga hubungan antara  pemrintah dan daerah tetap terpelihara dan menjamin keutuhan 

negara dan kesatuan pemerintah. 

Walaupun hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya 

melekat pada fungsi peradilan (berdasarkan perturan perundang-undangan maupun 

yuriprudensi), namun dalam perkembanganya  pengujian terhadap peraturan perundang-

undangan bukan hanya menjadi monopoli dan merupakan fungsi peradilan  tetapi pengujian 

terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibedakan atas pengujian secara 

yustisial (yudicial review) dan bukan yustisial (political control –political review).  Pengujian 

yustisial dilakukan oleh badan peradilan pada umumnya sedangkan pengujian bukan yustisial 

merupakan pengujian yang dilakukan oleh badan yang berkarakter politik seperti antara lain 

DPR  dan DPRD. 

Bagir manan berpendapat, bahwa selain kedua bentuk pengujian tersebut terdapat pula 

bentuk pengujian yang dilakukan oleh badan/pejabat administrasi negara seperti kewenangan 

Mendagri atau Gubernur ( pejabat yang berwenang) untuk membatalkan PERDA yang dapat 

dikatakan merupakan pengujian administratif (administrative review)  atau dalam peraturan 

perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dikenal sebagai pengawasan represif. 

Pengawasan represif oleh pejabat yang berwenang ini berisi penangguhan/penundaan atau 

pembatalan terhadap putusan–putusan daerah  otonom (PERDA dan keputusan kepala 

daerah) yang dapat dilakukan saat dalam jangka waktu yang tidak terbatas, apabila dipanding 

oleh pejabat yang berwenang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 

perundangundangan yang lebih tinggi, PERDA lainnya. 

4.3. Hubungan Antar Wilayah dalam Otonomi Daerah 

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan 

pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Agar 

mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai 

dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan 

sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Perihal otonomi dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Jika di dalam 
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UU No. 22 Tahun 1999 lebih menitik beratkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, maka dalam UU No. 32 Tahun 

2004 ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih 

mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Prinsip otonomi khusus seperti misalnya untuk daerah Papua yang dimaksud dalam 

undang-undang tersebut adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan 

mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagai 

realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah meresponnya 

dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan 

otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu 

penyangga (stick holder) atas pelaksanaan otonomi daerah. Pada prakteknya tidak ada artinya 

suatu regulasi dibuat tanpa didukung oleh pelaksanaan yang baik. Untuk mewujudkan 

pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah 

khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber 

daya manusia. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi 

tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang 

berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hubungan antara Daerah 

Kabupaten dan Daerah Kota dengan Daerah Provinsi secara hierarkhis tidak ada. Sifat dan 

bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap perda telah ditiadakan dan lebih ditekankan pada 

pengawasan preventif dalam rangka memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam 

mengambil keputusan, di mana perda tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari 

pejabat berwenang seperti pada waktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berlaku. Akan 

tetapi Gubernur sebagai wakil pemerintah tetap melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 

Hal ini berarti, walaupun Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada hubungan 

dengan Daerah Provinsi, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, Daerah 

Kabupaten dan Daerah Kota akan tetap mempunyai hubungan koordinasi, kerjasama dan/atau 

kemitraan dengan Daerah Provinsi dan Pemerintah dalam kedudukannya masing-masing. 

Hubungan dalam negara kesatuan tetap ada, karena untuk menentukan kewenangan atas suatu 

urusan pemerintahan tidak dapat ditentukan secara pasti seluruh kewenangan dalam bidang 

pemerintahan tertentu hanya berada pada satu Daerah Kabupaten, Daerah Kota, Daerah 

Provinsi dan Pemerintah, melainkan masing-masing tetap diperlukan saling koordinasi agar 

kewenangan masing-masing tidak saling bertentangan.   

4.4. Kerjasama Antar Daerah Menuju Kemandirian Wilayah 

Pada masa sentralistik terjadi penghisapan yang luar biasa dahsyat atas kekayaan-

kekayaan daeah oleh pemerintah pusat dan beberapa perusahaan multi-nasional. Dikatakan 

bahwa dengan adanya otonomi daerah akan terjadi pemangkasan jalur distribusi keuangan 

yang semula teramat tinggi di pusat kekuasaan akan disebar ke daerah-daerah asal sumber 

daya tersebut dikelola. Ini membuat kemandirian menjadi sebuah ikon bagi perjuangan 

ekonomis dari otonomi daerah. Hal ini terutama dipicu oleh keharusan dari setiap daerah 
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untuk dapat membiayai anggaran belanja daerahnya masing-masing, seperti dapat kita lihat 

dalam pasal 79 UU No. 25 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah 

terdiri atas: Pendapatan asli daerah atau PAD (terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan; Dana perimbangan (jabarannya dapat dilihat pada PP No. 104 tahun 2000); 

Pinjaman daerah (jabarannya dapat dilihat pada PP No. 107 tahun 2000).  

Dengan pemberdayaan ekonomi yang dibingkai oleh desentralisasi, maka yang ingin 

dicapai sesungguhnya adalah pelepasan dependensi untuk menuju interdependensi, misalnya 

di daerah Riau memiliki potensi yang luar biasa besar di sektor pertambangan minyak, maka 

jadikanlah Riau sebagai sentral perminyakan di Indonesia dan kembangkan di Riau segala 

aspek perminyakan. Mulai dari aspek pengembangan instrumentalnya sampai sektor 

pendidikannya. Di Sulawesi yang berpotensi besar di sektor perikanan pun demikian, beri 

keleluasaan dan fasilitas lebih bagi  Sulawesi untuk mengeksplorasi sebesar–besarnya segala 

aspek yang berkaitan dengan sektor perikanan. Demikian pula daerah-daerah lainnya dengan 

ragam potensi yang mereka miliki.  

Dengan demikian, maka masing–masing daerah akan tergantung untuk memenuhi 

kebutuhannya dengan daerah–daerah lain sehingga pada titik inilah pemerintah pusat 

memiliki peran yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah. Riau yang 

memiliki minyak berlimpah tentu membutuhkan beras dari Jawa Barat misalnya, Sulawesi 

yang memiliki ikan yang banyak tentu membutuhkan alat-alat transportasi laut dari Jawa 

Timur, dan sebagainya. Inilah konsep pemberdayaan ekonomi daerah yang hanya akan 

menemukan habitatnya di dalam terbumikannya konsep devolusi seperti tersebut diatas.   

Dengan demikian, paradigma pemberdayaan yang berbasis pada masyarakat akan 

menemukan derajat relevansi yang tinggi ketika bersentuhan dengan makna dari devolusi 

tersebut, artinya ketika kita menyepakati bahwa paradigma pembangunan dan pemberdayaan 

yang baik untuk diterapkan adalah bentuk-bentuk pemberdayaan yang berbasis pada 

masyarakat, maka sesungguhnya hal itu akan menemukan habitat terbaiknya pada wilayah 

dimana desentralisasi politik disitu menjadi atmosfer.   

Ada dua pandangan dalam konteks pembangunan berwawasan manusia, yaitu pertama, 

production centered development yang lebih menempatkan manusia sebagai instrument atau 

objek dalam pembangunan. Dalam hal ini, lebih berorientasi kepada produktifitas dimana 

kemakmuran yang melimpah yang menjadikan si miskin menerima secara pasif atau manusia 

dipandang sebagai factor produksi saja dan mengabaikan manusia lainnya. Kedua, people 

centered development/human centered development yang menekankan pentingnya 

kemampuan manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala 

potensinya sebagai manusia.   

Ternyata people centered development menjangkau dimensi yang lebih luas dari 

sekedar membentuk manusia professional dan terampil yang sesuai dengan kebutuhan untuk 

dapat memberikan konstribusinya di dalam proses pembangunan. Manusia diletakkan sebagai 

inti dalam pembangunan sehingga pembangunan harus berasal dari manusia, dilakukan oleh 

manusia, dan untuk kepentingan manusia. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan 
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manusia sebagai subjek pembangunan dan upaya pemecahan masalah–masalah pembangunan 

mengenai pemberdayaan. 

Namun sangat disayangkan pilihan melaksanakan otonomi yang memeberi harapan 

pada rakyat di daerah dilandaskna oleh para pimpinan daerah sendiri. Berita Harian Media 

Indonesia (2012) merilis bahwa dari sejumlah 350 bupati/walikota seluruh Indonesia, 

sebagian bupati/walikota tidak bisa bertanggung jawab. Tujuan pelaksanaan otonomi itu 

dilanggar. Terbukti sejumlah 173 bupati/walikota bermasalah dengan hukum dan sejumlah 

pimpinan daerah seluru Indonesia belum mencapai sasaran 10% yang diharapkan rakyat, 

yaitu mensejahterakan rakyat dan memberikan perlindungan pada konsumen. 

Hubungan kerjasama dengan konsep saling mengawasi agar terjadi keserasian, 

keselarasan dan koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana antara lain membentuk perda 

yang berpusat pada satu tujuan pemerintahan yang tanggungjawabnya berada pada 

pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam rangka 

pembinaan, pemerintah memfasilitasi daerah melalui pemberian pedoman, bimbingan, 

pelatihan, arahan dan supervisi agar tidak terjadi penyimpangan atau kekeliruan dan kelalaian 

dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Fasilitasi pemerintah ini, tidak berbeda dengan 

pengertian preventif yang mempunyai unsur pengarahan dalam bentuk pemberian petunjuk 

atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan dan praktik pelaksanaan pengawasan 

terhadap perda selama ini berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, sehingga 

walaupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak secara tegas mengatur pengawasan 

preventif, tetapi dari sifat dan bentuk-bentuk pengawasan terhadap daerah yang dipraktikkan 

selama ini, maka dikuatirkan peniadaan pelaksanaan pengawasan terhadap perda tidak ada 

artinya diatur dalam peraturan perundang-undangan.   

Kerjasama antardaerah akan menjadi pilihan yang paling rasional di masa depan 

dengan empat pertimbangan. Pertama, sebagian besar daerah menghadapi permasalahan 

keterbatasan fiskal.  Kerjasama antardaerah yang berdekatan akan meningkatkan efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam penyediaan pelayanan publik. Kedua, perkembangan 

wilayah dan dinamika pergerakan manusia semakin mengaburkan batas-batas administratif.  

Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, kerjasama mendorong pengembangan klaster 

industri untuk meningkatkan daya saing produk. Sumberdaya masing-masing daerah dapat 

dikembangkan secara sinergis menjadi suatu keunggulan bersama yang saling melengkapi. 

Ketiga, adanya eksternalitas dalam setiap kegiatan pembangunan, baik positif maupun 

negatif. Kerjasama antardaerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

pemecahan masalah eksternalitas negatif yang sering terjadi seperti bencana banjir, 

kekeringan, kebakaran dan tanah longsor sebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya alam 

yang kurang bijaksana. Kerjasama antardaerah juga akan menciptakan eksternalitas positif 

berupa pengelolaan sumberdaya, peningkatan produktivitas, perluasan pemasaran dan 

penciptaan lapangan kerja bagi penduduk sekitar.  

Keempat, adanya kesenjangan antardaerah dan antarpenduduk dan munculnya masalah 

sosial baru sebagai akibat migrasi penduduk dari daerah miskin ke daerah kaya. Kerjasama 

antardaerah akan meningkatkan efektivitas pemecahan masalah kependudukan dan 

kemiskinan. Kelima, terjadinya tumpang tindih perizinan pengelolaan sumber daya alam. 
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Pengeluaran surat izin, surat keterangan dan bukti hak atas kepemilikan tanah ulayat yang 

terjadi di wilayah perbatasan antardaerah oleh masing-masing daerah seringkali tumpang 

tindih sehingga mengakibatkan konflik horisontal dan berdampak pada terjadinya gangguan 

keamanan dan ketertiban umum. 

Kerjasama antardaerah dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan 

sumberdaya, dan pemecahan masalah lintasdaerah dalam bidang: peningkatan pelayanan 

publik; penataan ruang antardaerah; penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial lain; 

pengembangan kawasan perbatasan; penanggulangan bencana; penanganan potensi konflik; 

dan pengembangan ekonomi dan promosi. Peran pemerintah provinsi sangat penting dalam 

mendorong dan memfasilitasi kerjasama antardaerah. 

Keunggulan daya saing daerah penting karena dua alasan. Pertama, untuk menyadarkan 

bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan tidak sepenuhnya tergantung pada 

kemampuan internal masingmasing perusahaan. Ada tempattempat di mana orang atau 

perusahaan lebih mudah menciptakan usaha yang kompetitif dibanding tempat lain.  Hal ini 

tidak hanya berlaku untuk negara, tetapi juga berlaku untuk wilayah dalam suatu negara. 

Kedua, ada dua tipe keunggulan kompetitif yang harus dikenali, yaitu keunggulan 

kompetitif statis dan keunggulan kompetitif dinamis. Keunggulan kompetitif statis merujuk 

pada faktor lokasi geografis, sedangkan keunggulan kompetitif dinamis merujuk pada 

permasalahan tenaga kerja (seperti upah, kualitas, kedisiplinan, dan produktivitas), iklim 

usaha, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap industri di daerah itu. Lokasi geografis 

merupakan faktor daya saing yang penting, tetapi hal tersebut juga dimiliki banyak daerah 

lain.  Di samping itu ke depan kemajuan teknologi dan globalisasi lambat laun akan 

mengurangi signifikansi faktor lokasi.  Dalam kondisi demikian, faktorfaktor lain seperti 

kualitas tenaga kerja dan iklim usaha akan menjadi keunggulan kompetitif yang penting 

terutama ketika di daerah lain hal itu merupakan masalah. 

Daerah akan mengembangkan suatu keunggulan kompetitif berdasarkan kemampuan 

inovasi, dan vitalitas ekonomi merupakan hasil langsung dari persaingan industri lokal. 

Berbagai faktor yang dapat menentukan daya saing antara lain: 

(1) Kondisi Faktor seperti tenaga kerja terampil yang dibutuhkan, sumber daya alam, 

infrastruktur khusus yang tersedia, dan hambatanhambatan tertentu; 

(2) Kondisi Permintaan seperti permintaan sektor rumah tangga atau pelangganpelanggan 

lokal akan produk berkualitas yang mendorong perusahaanperusahaan untuk berinovasi; 

(3) Dukungan Industri Terkait: industriindustri pemasok lokal yang kompetitif yang 

menciptakan infrastruktur bisnis dan memacu inovasi dan memungkinkan  

industriindustri untuk spin off; 

(4) Strategi, Struktur, dan Persaingan Perusahaan (Iklim Usaha): tingkat persaingan antar 

industri lokal yang lebih memberikan motivasi dibanding persaingan dengan pihak luar 

negeri, dan budaya lokal yang mempengaruhi perilaku masingmasing industri dalam 

melakukan persaingan dan inovasi;  

(5) Peranan Pemerintah: Peristiwa historis dan campur tangan pemerintah cenderung 

berperan secara signifikan dalam peningkatan daya saing daerah; dan 

(6) Kemampuan dan sinergi dari para pelaku usaha, yaitu usahawan/pengusaha, profesional, 

dan pekerja/buruh. 
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Sementara itu, konsep dan pengukuran daya saing daerah pernah dikeluarkan Bank 

Indonesia pada tahun 2002, yang menekankan pada perkembangan ekonomi daerah.   Tujuan 

pengukuran daya saing daerah ini adalah melakukan identifikasi potensi dan prospek 

ekonomi daerah dan menetapkan peringkat daya saing antar daerah di Indonesia. Dengan 

pengukuran tersebut, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan memperbaiki daya 

saing daerah sesuai dengan kewenangan. 

Survei yang dilakukan oleh KPPOD (2006) mengindikasikan bahwa kapasitas dan 

kualitas institusi Pemerintah Daerah merupakan syarat penting dari iklim investasi yang 

kondusif. Selain itu, syarat penting lainnya adalah kondisi sosial, politik, dan keamanan 

setempat. Kedua faktor tersebut bahkan dianggap jauh lebih penting dibandingkan dengan 

potensi perekonomian daerah itu sendiri.  Dari hasil survei ini dapat disimpulkan bahwa 

upaya memangkas ekonomi biaya tinggi di tingkat daerah harus dimulai dari Pemerintah 

Daerah itu sendiri. 

Bentuk dan metode kerjasama antar Pemerintah Daerah meliputi: intergovernmental 

service contract; joint service agreement, dan intergovernmental service transfer (lihat Henry, 

1995). Jenis kerjasama yang pertama dilakukan bila suatu daerah membayar daerah yang lain 

untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, pembuangan sampah, kontrol 

hewan atau ternak, penaksiran pajak. Jenis kerjasama yang kedua diatas biasanya dilakukan 

untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada 

masyarakat daerah yang terlibat, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, 

komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol kebakaran, pembuangan sampah. 

Dan jenis kerjasama ketiga merupakan transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu 

dearah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan 

kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik.  

Sementara itu, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa suatu kerjasama antar 

Pemerintah Daerah, dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu bentuk perjanjian dan 

bentuk pengaturan (lihat Rosen, 1993). Bentuk-bentuk perjanjian (forms of agreement) 

dibedakan atas a. Handshake Agreements, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas 

perjanjian tertulis b. Written Agreements, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas 

perjanjian tertulis. 

Di negara sedang berkembang, kerjasama antar Pemerintah Daerah sering nampak 

dalam kegiatan perencanaan pembangunan, seperti “Integrated Area Planning” (IAP). Bentuk 

ini merupakan terobosan untuk mengisi kekosongan atau kompleksitas dari masalah-masalah 

yang dihadapi karena tidak dapat ditangani dengan perencanaan pembangunan berdasarkan 

batas-batas wilayah administratif. Memang harus diakui bahwa selama ini kerjasama antar 

daerah belum nampak sebagai suatu kebutuhan. Padahal, berbagai permasalahan atau 

keputusan internal suatu Kabupaten atau Kota ataupun juga Propinsi sering berkaitan dengan 

permasalahan atau keputusan di luar batas wilayahnya. Pengalaman menunjukan bahwa 

banyak permasalahan pada suatu Kabupaten atau Kota atau juga Propinsi justru muncul ke 

permukaan karena adanya kebijakan yang berasal dari daerah lain seperti sampah, 

kriminalitas, kependudukan, pendidikan, maupun kesehatan. Pendek kata, suatu perencanaan 

atau kebijakan yang dibuat oleh suatu Kabupaten atau Kota, atau juga Propinsi, sering kurang 
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memperhitungkan dampaknya bagi Kabupaten atau Kota, ataupun Propinsi lain. Dalam 

kondisi seperti ini, fungsi perencanaan yang bersifat integratif dan koordinasi horisontal 

merupakan kunci utama. 
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BAB V 

MANAJEMEN PEMERINTAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH 

5.1. Pendahuluan 

Pelaksanaan  otonomi  daerah  tentunya memerlukan dukungan  dana yang sangat besar 

melalui perimbangan keuangan  yang lebih  adil antara daerah yang satu dengan lainnya. 

Dengan UU No.25 tahun 1999 diharapkan desentralisasi yang pengejawantahannya otonomi 

daerah tidak akan menimbulkan keresahan daerah. Disparitas yang terjadi antar  daerah 

berkaitan dengan disparitas pendapatan asli daerah dan bagi hasil akan ditiadakan atau 

setidak-tidaknya diperkecil dengan dana alokasi, baik yang berbentuk umum maupun khusus. 

Secara  normatif,  UU No.25 tahun 1999  relatif  menjanjikan  tercapainya pengembangan 

otonomi dengan tetap berpegang pada sendi-sendi utama dalam desentralisasi keuangan 

dalam negara  kesatuan. Dengan diundangkan UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi 

daerah, yang lebih  menitik  beratkan pada pemberian otonomi yang lebih luas kepada derah, 

maka lembaga DPRD harus independen dari  pemerintah  Daerah, sehingga dapat 

melaksanakan fungsinya dengan sebaik baiknya.  

Pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA), adalah dalam 

rangka menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta 

tantangan persaingan global, sehingga dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah  

dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab pada daerah  

secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan 

sumber daya nasional serta perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  sesuai  dengan prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, potensi dan keanekaragaman 

daerah. Oleh karenanya, sejak bulan Januari 2001, kepada daerah diberikan suatu 

kewenangan yang luas (desentralisasi) untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakat daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat.   

Konsekuensi dari pemberian wewenang yang luas tersebut tidak akan berarti apabila 

tidak dibarengi dengan pemberian wewenang pengelolaan keuangan yang memadai untuk  

dapat berjalannya pemerintahan daerah sesuai potensi dan sumber daya  daerah. UU No.  25 

tahun 1999 secara eksplisit mengatur kenaikan bagian daerah dalam penerimaan daerah, 

utamanya dari penerimaan  Pajak  Bumi  Bangunan (UU No.12 tahun 1985). Bea peroleh 

Hak  Atas  Tanah dan Bangunan (UU No. 21 tahun 1997). Penerimaan daerah dari Sumber 

daya alam  (tambang), minyak, eksploitasi hutan, perikanan (laut) dan sebagainya. Di lain 

pihak dengan diundangkannya undang-undang ini, maka pemerintah telah merespon aspirasi 

dari masyarakat di daerah. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan 

pengawasan keuangan negara, DPR dan DPRD di tingkat Pusat dan daerah dapat lebih 

berperan melakukan evaluasi atas APBD.  

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan wakil kepala daerah merupakan suatu 

keharusan  yang diselenggarakan oleh setiap daerah melalui Komisi Pemilihan Umum 

Daerah (KPUD). Pemilihan ini tidak lain dan tidak bukan, bertujuan untuk memilih kepala 

daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat didaerah yang 
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menyelenggarakan. Hal ini merupakan amanat Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan defenisi dari Pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah itu sendiri terdapat dalam Pasal 1angka1Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di 

wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. Pilkada diselenggarakan oleh  Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Provinsi  dan  KPU  

Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) 

Provinsi dan Panwaslu  Kabupaten/Kota.  

Namun demikian, harus dicatat bahwa tidak semua orang setuju dengan ide pemilihan 

kepala daerah secara langsung ini. Beberapa daerah juga memperlihatkan kenyataan bahwa 

justru Gubernur, Bupati atau Walikota-nyalah yang justru dinilai kurang layak sebagai 

pemimpin. Lagi pula, jika kita mengandalkan sistem pemilihan langsung, maka di beberapa 

daerah tertentu yang kultur politiknya masih sangat paternalistik, sistem pemilihan langsung 

itu justru potensional melahirkan tokoh pemimpin yang tidak seharusnya dipilih menjadi 

Gubernur, Bupati atau Walikota. Sekali yang bersangkutan terpilih, tidak lagi mudah untuk 

menjatuhkannya, kecuali karena alasan hukum seperti tersebut di atas. Untuk alasan itulah 

beberapa pakar juga menyatakan keberatan atau kehati-hatian untuk menyetujui sistem 

pemilihan kepala daerah secara langsung ini. 

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat 

penting untuk dilakukan. Pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan 

yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap 

aparatur pemerintahan. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang 

luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara 

terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah. 

5.2. Pemilihan Kepala Daerah 

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, kita dapat membahas adanya perkembangan 

demokrasi yang semakin dekat dengan konstituennya yaitu masyarakatnya. Secara umum ini 

merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hubungan pemerintahan daerah dengan 

rakyatnya dalam hal penggunaan hak politiknya. Namun demikian secara lebih mendalam 

masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kekhawatiran itu 

munculnya usaha judicial review dari komponen masyarakat pada Mahkamah Konstitusi 

terhadap hal yang akan mengurangi kadar demokrasi yang dimaksudkan. Hal lain yang masih 

menjadi pertanyaan adalah pelaksanaan pilkada langsung pada daerah-daerah dengan 

kebijakan publik yang khusus seperti di Nangru Aceh Darussalam (NAD) dan di Papua.  

Berkaitan dengan adanya pemerintah daerah yang memiliki undang-undang khusus, 

perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam tataran kebijakan yang bersifat politis maupun aspek 

hukumnya. Sebagai suatu sistem pemilihan partisipatif yang baru akan dilaksanakan di 

Indonesia ini, tentunya perlu diperhatikan keunggulan dan kelemahan dari produk kebijakan 
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publik tentang pemilu dalam rekrutmen elit eksekutif lokal ini. Melalui format demokrasi 

yang sampai saat ini dianggap paling baik dalam memetakan hubungan negara dan rakyatnya 

baik dalam tataran politik nasional maupun lokal, dapat kita gambarkan keunggulan dan 

kelemahan pilkada langsung ini. Keunggulan pilkada langsung ini bisa dilihat dari adanya 

legitimasi elit eksekutif lokal terpilih berkaitan dengan dukungan rakyat daerah kepadanya 

ynag sebanding dengan pemilu legislatif daerah yang menjadi satu paket dengan pemilihan 

DPR dan DPD. Jadi berdasarkan aspek legitimasi, pilkada langsung merupkan salah satu 

keunggulan yang siginifikan. Berikutnya adalah berperannya rakyat daerah dalam 

menentukan langsung pilihannya, tidak mewakilkan pada DPRD seperti pada periode 

pemilihan kepala daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999.  

Secara umum pemberian hak politik dalam menentukan elit eksekutif lokal ini 

merupakan keunggulan dari UU pemerintahan daerah yang baru. Membatasi terjadinya 

politik uang dikalangan elit pemerintahan daerah, yang pada waktu pilkada lalu bermuara 

pada penyelenggranya, yaitu DPRD melalui kepanjangan tangan fraksi. Jadi dimungkinkan 

melemahnya politik uang tentunya apabila dipenuhi syarat dalam pencalonan dan 

pemilihannya. Selain itu juga memberikan kesan lebih obyektif. Rakyat pemilih juga sudah 

terbiasa dalam rekrutmen langsung kepala desa. Bahkan barubaru ini di akhir tahun 2004, 

kita sudah berhasil dalam melakukan rekrutmen elit eksekutif nasional dalam pemilu presiden 

dan wakil presiden secara langsung. Sedangkan bila dibahas berdasarkan kemungkinan 

kelemahan yang akan terjadi, kita bisa mendeteksi adanya pengalihan money politics dari 

lembaga DPRD ke partai politik yang memiliki hak untuk mengajukan calon. Tidak menutup 

kemungkinan pula terjadinya money politics ini meluas pada komponen-komponen 

masyarakat lainnya.  

Kastorius Sinaga (2003) menyatakan bahwa dalam kerangka sistem negara unitarian 

tidak dimungkinkan adanya negara dalam negara. Artinya bingkai sistem pemerintahan 

daerah merupakan bagian dari atau subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Secara 

hirarkhi, pemerintah pusat merupakan atasan bagi pemerintahan daerah. Namun demikian 

akan terjadi tendensi kelemahan dalam peluang intervensi pemerintah pusat dalam pilkada 

langsung ini. Banyak kalangan akademisi dan LSM yang menengarai warna resentralisasi 

dalam pesta demokrasi lokal ini. LSM Cetro menyatakan bahwa akan terjadi intevensi 

pemerintah pusat bila Peraturan Pemerintah sebagai amanat dari UU No. 32 tahun 2004 ini 

mengatur terlalu banyak KPUD sebagai penyelenggara pilkada langsung di satui sisi dan 

meniadakan sifat independen, mandiri dan nasional.  

Bila dilihat dari sudut pandang penyelenggraan pilkada langsung ini, maka akan 

terdapat aktor-aktor yang terlibat baik sebagai penyelenggara, penanggung jawab, peserta dan 

pemilih (voter) yang berbeda ketika pilkada berada ditangan DPRD. Berdasarkan undang-

undang yang baru tentang pemerintahan daerah, aktor penyelenggara pemilu adalah Komisi 

Pemilihan Umum Daerah. Dalam hal ini telah terjadi pemutusan sifat independen, mandiri 

dan sifat nasionalnya. KPUD ini bertangung jawab pada DPRD. KPUD sebagai lembaga 

independen dan nasional diserahi tugas seperti penerimaan tugas otonom, hal ini 

menimbulkan pertanyaan dalam hubungan ketatanegaraan di Indonesia.  
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DPRD merupakan penanggung jawab Pilkada langsung karena pintu 

pertanggungjawaban penyelenggaraan berada ditangannya. Penganggaran dan pelaporan 

pelaksanaan pilkada langsung berada di DPRD. Sementara di lembaga ini terdapat fraksi 

yang pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan dari partai politik sesuai dengan jenjang 

hirarkhinya. Tentunya hal ini akan mengakibatkan adanya polarisasi DPRD sebagai lembaga 

penanggung jawab pilkada langsung di satu sisi dan sebagai kepanjangan partai politik yang 

melakukan penjaringan calon pasangan kepala daerah. Conflict of interest kemungkinan tidak 

bisa terhindarkan, dan bila terjadi tentu saja akan mengurangi kadar demokrasi lokal yang 

partisipatif yang baru mulai dibangun. 

Dalam pentahapan penyelenggraan pilkada langsung ini, dalam UU No. 32 tahun 2004 

merunut pada pentahapan pemilihan legislatiuf dan secara khusus pada pemilu presiden. 

Tahapan dimulai melalui berakhirnya masa jabatan kepala daerah, kemudian ke pendaftaran 

pemilih, pendaftaran calon peserta pilkada, kampanye dan pemungutan dan pengitungan 

suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan calon terpilih sebagai pasangan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah. Di dalamnya termasuk sosialisasi tahapan-tahapan tadi, yang secara 

garis besar terbagi ke dalam dua tahapan yaitu tahapan persiapand ana tahapan pelaksanaan.  

Derajat kepentingan tahapan ini tentunya berbeda-beda diantara aktor-aktor yang 

berkaitan dengan pilkada langsung ini, bagi pemilih sebagai warga negara yang baik maka 

tahap pendaftaran pemilih, partsispasi dalam kampanye, dan tahapan pemungutan suara 

menjadi tiga tahapan penting disamping peka terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh fihak 

penyelenggara. Bagi KPUD tentunya semua tahapan menjadi penting berkaitan dengan tugas 

dan kewajiban dalam mensuksekan tugas ke tiganya dalam pilkada langsung ini. Bagi DPRD 

tentunya juga sangat memperhatikan fungsi sebagai penanggungjawab penyelenggaraan 

pilkada langsung ini terutama dalam penetapan anggaran, diferensiasi fungsi lembaga dan 

sebagai kepanjangan partai politik, juga dalam pemilihan panitia pengawas pemilu. 

Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau 

kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai politik sesuai dengan Pasal 9 UU partai 

politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik 

masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pilkada ini partai wajib memberikan pendidikan 

politik kepada masyarakat. Proses demokratisasi melalui pemilihan kepala daerah 

(PILKADA) langsung merupakan pengembalian hak-hak masyarakat sipil dalam melanjutkan 

estapet pemerintahan, sehingga akan mewujudkan tatanan demokrasi di aras lokal. Elit lokal 

sebagai kekuatan informal memiliki sumbangsih dalam proses demokratisasi tersebut, adanya 

respon positif dan dilanjutkan dengan mengambil peran dalam sosialisasi, partisipasi dan juga 

kontrol sosial. Tetapi dalam proses dan berjalannya peranan tersebut terjadinya kontradiksi 

antara peran yang medukung konsolidasi demokrasi dan peran yang membuat stagnannya 

proses tersebut. Tidak mencoba untuk menapikkan peran tersebut bahwa masih dibutuhkan 

peranan yang sesungguhsunguh dari berbagai pihak terutama elit lokal untuk pengembangan 

demokratisasi lokal lebih lanjut dalam pengertian substansial. 
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5.3. Gaya Kepemimpinan Kepala Daerah 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu daerah dapat dilihat melalui sejauh 

mana kepala daerah ikut berperan dalam kepemimpinan pemerintahan. Gaya kepemimpinan 

para kepala daerah tentu juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat, baik budaya dan 

kebiasaan yang ada, maupun perkembangan politik yang terjadi di wilayahnya masing-

masing. Dengan demikian, mereka menggunakan kombinasi perilaku komunikatif yang 

berbeda ketika menanggapi keadaan sekelilingnya. Oleh karena itu gaya kepemimpinan yang 

diterapkan oleh seorang kepala daerah, biasanya juga di sesuaikan dengan kondisi dan situasi 

yang dibutuhkan di daerahnya, maupun di dalam instansinya sendiri. Karena, hal ini pada 

akhirnya akan berdampak pada kedisiplinan pegawai dan kesuksesan kinerja dari pegawainya 

sebagai aparatur pemerintahan, serta kehidupan social masyarakat yang nantinya akan 

merasakan bagaimana hasil dan dampak dari kebijakan yang dibuat oleh kepemimpinan 

seorang kepala daerah.  

Keberadaan kepala daerah sebagai seorang pemimpin di dalam era otonomi daerah 

sangatlah penting. Sebab, sebagai seorang pemimpin kepala daerah adalah orang yang 

bergerak lebih awal atau mempelopori, mengarahkan pikiran dan pendapat anggota 

organisasi, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya, 

menetapkan tujuan organisasi, memotivasi anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan 

organisasi dan harus dapat mempengaruhi sekaligus melakukan pengawasan atas pikiran, 

perasaan, dan tingkah laku aparatur pemerintahan yang ia pimpin. Untuk mewujudkan dan 

melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin, kepala daerah diharuskan memiliki sikap 

dasar dan sifat-sifat kepemimpinan, teknik dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan 

kondisi lingkungan organisasi, pengikut serta situasi dan kondisi yang melingkupi organisasi 

yang dipimpinnya, serta ditopang oleh kekuasaan yang tepat.  

Kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak 

memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan juga 

melibatkan penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan. 

Kepala daerah (H.Rusdi Masse) dalam memimpin kabupaten Sidenreng Rappang dalam 

menunjukkan hasil yang kongkrit dalam bidang pembangunan infrastruktur. Dalam proses 

pengambilan keputusan bupati perlu mengutamakan musyawarah untuk mencapai 

kesepakatan. Apabila dikaitkan dengan penetapan kegiatan/tugas, maka dapat diketahui 

bahwa bapak bupati merupakan pemimpin yang tegas dalam pengambilan keputusan. Bentuk 

ketegasan tersebut ditunjukkan dalam rapat koordinasi bidang pembangunan fisik dengan 

SKPD terkait.  

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan menunjukkan 

bahwa bapak bupati selalu berupaya untuk memberikan jaminan atas pembangunan 

infrasturktur yang benarbenar mampu memberikan jaminan atas kesejahteraan masyarakat. 

Gaya kepemim pinan para kepala daerah tentu juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi 

setempat, baik budaya dan kebiasaan yang ada, maupun perkembangan politik yang terjadi di 

wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, mereka menggunakan kombinasi perilaku 

komunikatif yang berbeda ketika menanggapi keadaan sekelilingnya. Oleh karena itu gaya 

kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang kepala daerah, biasanya juga di sesuaikan 
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dengan kondisi dan situasi yang dibutuhkan di daerahnya, maupun di dalam instansinya 

sendiri.  

Karena, hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kedisiplinan pegawai dan 

kesuksesan kinerja dari pegawainya sebagai aparatur pemerintahan, serta kehidupan sosial 

masyarakat yang nantinya akan merasakan bagaimana hasil dan dampak dari kebijakan yang 

dibuat oleh kepemimpinan seorang kepala daerah. Keberadaan kepala daerah sebagai seorang 

pemimpin di dalam era otonomi daerah sangatlah penting. Sebab, sebagai seorang pemimpin 

kepala daerah adalah orang yang bergerak lebih awal atau mempelopori, mengarahkan 

pikiran dan pendapat anggota organisasi, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain 

melalui pengaruhnya, menetapkan tujuan organisasi, memotivasi anggota organisasi agar 

sesuai dengan tujuan organisasi dan harus dapat mempengaruhi sekaligus melakukan 

pengawasan atas pikiran, perasaan, dan tingkah laku aparatur pemerintahan yang ia pimpin. 

Dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, tentunya setiap kepala daerah memiliki 

gaya kepemimpinan yang digunakan dalam memimpin daerahnya. Penggunaan gaya 

kepemimpinan yang tepat tentunya akan membawa kemajuan bagi masyarakat yang ada di 

daerah. Karena setiap gaya kepemiimpinan berdampak pada sistem penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Menyadari hal tersebut, kepala daerah selaku pemimpin pemerintahan 

di daerah, dituntut untuk bersikap proaktif dengan mengandalakan kepemimpinan yang 

berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja bawahannya. Disamping itu, juga haus 

mampu menggerakan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam 

pembangunan serta menjdi fasilitator dalam rangka efektifitas penyelenggaran pemerintahan 

demi terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di daerah. 

Ada empat gaya kepemimpinan berdasarkan kepribadian yang dapat digunakan sebagai 

suatu panutan atau teladan dalam pencapaian tujuan, yaitu:  

1. Gaya kepemimpinan kharismati, kelebihan gaya kepemimpinan kharismatis ini adalah 

mampu menarik orang. Mereka terpesona dengan cara berbicaranya yang membangkitkan 

semangat. Biasanya pemimpin dengan gaya kepribadian ini visionaris. Mereka sangat 

menyenangi perubahan dan tantangan. Mungkin, kelemahan terbesar tipe kepemim-pinan 

model ini bisa di analogikan dengan peribahasa Tong Kosong Nyaring Bunyinya. Mereka 

mampu menarik orang untuk datang kepada mereka. Setelah beberapa lama, orang-orang 

yang datang ini akan kecewa karena ketidak-konsistenan. Apa yang diucapkan ternyata 

tidak dilakukan, Ketika diminta pertanggungjawabannya, si pemim-pin akan memberikan 

alasan, permintaan maaf, dan janji;  

2. Gaya kepemipinan diplomatis, kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini ada di 

penempatan perspek-tifnya. Banyak orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi 

keuntungan dirinya. Sisanya, melihat dari sisi keuntungan lawannya. Hanya pemimpin 

dengan kepribadian putih ini yang bisa melihat kedua sisi dengan jelas. Apa yang 

menguntungkan dirinya, dan juga menguntungkan lawannya. Kesabaran adalah 

kelemahan pemimpin dengan gaya diplomatis ini. Umumnya, mereka sangat sabar dan 

sanggup menerima tekanan. Namun kesabarannya ini bisa sangat keterlaluan. Mereka 

bisa menerima perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut, tetapi pengikut-pengikutnya 
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tidak. Dan seringkali hal inilah yang membuat para pengikutnya meninggalkan si 

pemimpin;  

3. Gaya kepemimpinan otoriter, kelebihan model kepemimpinan otoriter ini ada di 

pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah 

pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati, tidak ada 

alasan, yang ada adalah hasil. Langkah-langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. 

Dingin dan sedikit kejam adalah kelemahan pemimpin dengan kepribadian merah ini. 

Mereka sangat mementingkan tujuan sehingga tidak pernah peduli dengan cara. Makan 

atau dimakan adalah prinsip hidupnya;  

4. Gaya kepemimpinan moralis, kelebihan dari gaya kepemimpinan seperti ini adalah 

umumnya Mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang 

tinggi terhadap permasalahan para bawahannya, juga sabar, murah hati Segala bentuk 

kebajikan ada dalam diri pemimpin ini. Orang-orang yang datang karena kehangatan-nya 

terlepas dari segala kekurangannya. Kelemahan dari pemimpinan seperti ini adalah 

emosinya. Rata-rata orang seperti ini sangat tidak stabil, kadang bisa tampak sedih dan 

mengerikan, kadang pula bisa sangat menyenangkan dan bersahabat. 

Melalui gaya kepemimpinan demokratis semua permasalahan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dapat diselesaikan dengan kerjasama antara atasan dan bawahan. Sehingga 

hubungan atasan dan bawahan bisa terjalin dengan baik. Keberhasilan seorang pemimpin 

ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciriciri yang dimiliki pemimpin itu. Atas dasar 

pemikiran tersebut timbul anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, 

sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Dan kemampuan pribadi yang 

dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di 

dalamnya. 

Pemimpin menempatkan dirinya sebagai pengontrol, pengatur dan pengawas dalam 

sebuah organisasi dengan tidak menghalagi hak-hak bawahannya untuk berpendapat. 

Pemimpin yang baik selalu memiliki kemampuan untuk dapat mengatur segala hal sesuai 

dengan porsinya masingmasing. Kemampuan belajar dan berpikir yang dimiliki oleh manusia 

merupakan unsur yang menentukan dalam keteladanan, atau yang dalam istilah psikologi 

disebut dengan social learning/imitation. Manusia memiliki kemampuan ini karena memiliki 

akal budi/hikmat. Memiliki akal budi berbeda dengan memiliki otak, sekalipun akal budi 

berasal dari kerja otak. 

Kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor- faktor yang dapat 

menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan, oleh sebab itu suatu tujuan akan tercapai 

apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang baik antara atasan 

dengan bawahan, di samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, seperti 

motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaan dan keleluasaan dalam hubungan social dengan 

sikap-sikap hubungan manusiawi. 

5.4. Kebijakan Publik Pemerintahan Daerah 

Dalam menghadapi persaingan dengan negara Asia lainnya dalam menarik investasi, 

Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang dituangkan 

dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2006 pada tanggal 27 Februari 2006, dan 
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berbagai paket kebijakan lainnya.  Inpres No. 3 Tahun 2006 ini memuat sejumlah kebijakan, 

program, tindakan, keluaran, sasaran waktu dan penanggungjawab setiap keluaran yang 

diinginkan.  Serangkaian program dan tindakan tersebut pada intinya bertujuan memperbaiki 

iklim investasi di Indonesia. Perumusan program dan tindakan tersebut disusun melalui 

serangkaian dialog dan konsultasi dengan kalangan pengusaha dalam dan luar negeri, serta 

pemangku kepentingan lainnya. Isi dari paket kebijakan ini meliputi aspek umum (termasuk 

penguatan kelembagaan pelayanan investasi dan sinkronisasi peraturan pusat dan daerah), 

serangkaian program di bidang kepabeanan, perpajakan, ketenagakerjaan, serta dukungan 

bagi usaha kecil, menengah dan koperasi. 

Kebijakan yang ditempuh untuk memperbaiki iklim investasi adalah dengan 

memperkuat kelembagaan pelayanan investasi dengan program sebagai berikut: a. Merevisi 

Undang-undang (UU) Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar antara lain: 

perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di luar 

Negative List) dan Dispute Settlement; Mengubah peraturan-peraturan yang terkait dengan 

penanaman modal; Revitalisasi Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi; 

serta Percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan 

perusahaan; 

Kebijakan lain yang ditempuh pemerintah adalah mempercepat arus barang, 

mendorong pengembangan kawasan berikat, meningkatkan pemberantasan penyelundupan, 

dan debirokratisasi di bidang cukai. Beberapa langkah yang ditempuh dalam rangka 

percepatan arus barang ialah penyederhanaan prosedur pemeriksaan kepabeanan, penerapan 

teknologi informasi dengan sistem EDI (electronic data interchange), penerapan sistem 

aplikasi ekspor-impor dengan teknologi berbasis web, pemantapan kriteria yang jelas dan 

transparan tentang penggunaan jalur hijau dan merah, percepatan pemrosesan kargo dan 

pengurangan biaya di pelabuhan dan bandara.  Dengan sistem EDI time release bisa 

dipersingkat, masing-masing menjadi 30 menit di jalur hijau dan 3 hari di jalur merah.   

Pemerintah juga telah menetapkan lima kebijakan dengan tujuan untuk mengurangi 

biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi.  Kelima langkah kebijakan tersebut adalah: 

Insentif perpajakan untuk investasi; Melaksanakan sistem self assessment secara konsisten; 

Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempromosikan ekspor; Melindungi hak 

wajib pajak; serta Mempromosikan transparansi dan disclosure. 

Perbaikan kebijakan juga diarahkan untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang 

mendukung perluasan lapangan kerja, meningkatkan perlindungan dan memperbaiki 

penempatan TKI di luar negeri, mempercepat proses penerbitan perijinan ketenagakerjaan, 

serta menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan produktif.  Langkah-langkah yang 

dilakukan antara lain: 

1. Penyusunan draft perubahan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 terutama yang 

menyentuh ketentuan tentang PHK, pesangon dan hak-hak pekerja, ketentuan 

pengupahan, outsourcing, dan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing;   

2. Penyusunan draft perubahan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan TKI di Luar Negeri, peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi TKI, 

peningkatan pelatihan bagi calon mediator, konsiliator, arbitrer dan hakim adhoc untuk 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial;  
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3. Penyederhanaan prosedur pemberian visa dan ijin tinggal bagi investor/tenaga kerja 

asing;   

4. Percepatan proses sertifikasi kompetensi tenaga kerja; 

5. Pengembangan bursa kerja dan informasi pasar kerja secara online;  

6. Terobosan paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja. 

Kebijakan ketenagakerjaan ini semakin mendesak mengingat adanya kecenderungan 

peningkatan pengangguran terbuka. Pemerintahan daerah yang memiliki tingkat 

pengangguran yang tinggi harus bekerja keras dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

di daerahnya. 

Guna mendorong partisipasi dan peran pemerintah daerah, langkah-langkah lebih lanjut 

yang dilakukan pemerintah adalah:  

1. menyusun rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);  

2. memperjelas peran pemerintah daerah sebagai pemberi kontrak khususnya dalam 

pelayanan transportasi, kelistrikan (off grid), air minum dan sanitasi;    

3. melakukan revisi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2003 dengan 

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara 

Pemberian Hibah Kepada Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang 

Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Langkah itu ditujukan untuk 

meningkatkan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah;    

4. menerbitkan pula Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 tentang 

Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari 

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Langkah ini dilakukan untuk sinkronisasi 

perencanaan kegiatan dan perencanaan keuangan dari sumber pinjaman/hibah luar negeri. 

 

5.5. Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan kebijakan desentralisasi merupakan upaya nyata dari pemerintah 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih 

optimal. Sebagai acuan penyediaan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah harus 

berpedoman kepada PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan dijabarkan dalam bentuk peraturan menteri 

yang bersangkutan. Untuk itu setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana 

pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas 

waktu pencapaian SPM.  

Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). 

Untuk target tahunan pencapaian SPM, dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan 

daerah. 

Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk 

memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi, kabupaten 
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dan kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan 

sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan 

dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di 

daerahnya sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam 

menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah. Apalagi otonomi daerah juga 

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan 

prioritas dan kebutuhan daerah. Dengan kondisi seperti ini, program dan kebijakan 

pemerintah kabupaten dan kota akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. 

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting adalah pelayanan publik. 

Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah memiliki kewenangan besar dalam 

menetapkan kebijakan termasuk kebijakan dalam pelayanan publik sesuai dengan situasi dan 

kondisi daerahnya masing-masing. Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di 

daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto, 2007:5). 

Jasa layanan atau layanan civil dipandang sebagai deviden yang wajibdidistribusikan 

kepada rakyat oleh pemerintah dengan semakin baik, semakin tepat waktu, semakin mudah 

diperoleh dan semakin adil. Tekanan kepada aspek-aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, 

dan keadilan dalam layanan publik (civil) tersebut berkaitan dengan sifat monopoli dari 

layanan publik (civil) dimana masyarakat tidak memiliki pilihan untuk mengharapkan 

layanan yang sama pada institusi lain di luar pemerintah. Berdasarkan konsep tersebut, maka 

kualitas layanan bukan hanya mengacu pada kualitas produk, tetapi juga menekankan pada 

proses penyelenggaraan atau pendistribusian layanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat 

sebagai konsumer, terutama dari segi keadilan. Aspek keadilan dalam perspektif 

pemerintahan untuk pelayanan publik adalah hal yang sangat penting. Sehingga aspekaspek 

ketepatan, ketepatan, kemudahan, dapat menjadi alat untuk mengukur kualitas layanan. Hal 

ini berarti, pemerintah melalui aparat birokrasi dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat harus memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan terutama 

keadilan. 

Masyarakat tidak memiliki pilihan untuk mengharapkan layanan yang sama pada 

institusi lain di luar pemerintah. Berdasarkan konsep tersebut, maka kualitas layanan bukan 

hanya mengacu pada kualitas produk, tetapi juga menekankan pada proses penyelenggaraan 

atau pendistribusian layanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai konsumer, 

terutama dari segi keadilan. Aspek keadilan dalam perspektif pemerintahan untuk pelayanan 

publik adalah hal yang sangat penting. Sehingga aspekaspek ketepatan, ketepatan, 

kemudahan, dapat menjadi alat untuk mengukur kualitas layanan. Hal ini berarti, pemerintah 

melalui aparat birokrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus memperhatikan 

aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan terutama keadilan. 

Dari dimensi pemerintahan, dapat dikatakan bahwa Pemda memiliki peran kuat dalam 

penyediaan layanan publik (strong local government). Hal ini dapat dipastikan dari berbagai 
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indikator, seperti luasnya fungsi yang diemban daerah karena menganut general competence 

principle. Indikator lainnya adalah cara penyediaan layanan publik yang bersifat positif, atau 

kuatnya inisiatif pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Indikator berikutnya adalah 

derajat otonomi yang kuat, ditandai dengan adanya hak untuk mengatur dan mengurus sendiri 

setiap fungsi yang diemban. Sedangkan Indikator terakhir adalah derajat kontrol pemerintah 

pusat yang rendah, karena menggunakan cara represif.  

Ditinjau dari dimensi politik, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan demokrasi dalam 

pemerintahan di daerah, mempergunakan cara demokrasi perwakilan. Ini mengandung arti 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan secara intensif tidak dijalankan secara langsung oleh 

masyarakat sebagai stakeholder utama pemerintahan daerah, tetapi dijalankan wakil 

masyarakat yang dipilih setiap lima tahun sekali. Wakil masyarakat ini terdiri dari dua organ, 

yakni wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tugas utama menjalan hak 

mengatur daerah (policy making); dan wakil rakyat yang duduk sebagai Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah yang tugas utamanya mengatur dan mengurus. Mengurus berarti 

memimpin perangkat daerah untuk menjalankan kebijakan yang sudah dibuat. 

Standar pelayanan public sebagai batasan-batasan untuk memenntukan pelayanan 

public bagi masyarakat, sehingga dengan standar pelayanan public tersebut, maka diharapkan 

akan memperjelas arah pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Keberadaan pedoman 

umum untuk menyusun indeks kepuasaan masyarakat adalah bagian dari upaya untuk 

menciptakan objektifitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama dalam 

kerangkan otonomi daerah. amanat konstitusi dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah yang telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menjalankan 

urusannya pemerintahan daerah secara mendiri, menunjukan bahwa daerah dituntut untuk 

mampu mengembangkan kapasitas daerah, sehingga orientasi pembangunan daerah dapat 

dilakanskana secara maksimal oleh pemerintah daerah.  

Nilai-nilai otonomi daerah yang ditansformasi kedalam kewenangan daerah menjadi 

landasan bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem dalam pemerintahan daerah yang 

berlandaskan kepada sistem pemerintahan daerah yang beroreantasi kepada pelayanan publik 

(public service). Pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan good 

gavernance, maka perlu adanya sistem yang terpadu, sehingga sistem tersebut dapat 

memberikan pelayanan yang bersifat maksimal terhadap masyarakat didasarkan kepada 

standar-standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat UU No. 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik dan PP No. 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 25 

tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Dalam kerangka pelayanan public, maka penguatan pelayanan public dapat 

dilaksanakan dengan melakukan sinergi antara pemerintah daerah dengan Perwakilan 

Ombdusmen RI pada setiap daerah. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara 

dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan 

yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh 
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dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran 

pendapatan dan belanja daerah (pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia). 

Salah satu bidang layanan publik yang krusial adalah masalah Perijinan. Perijinan 

merupakan aspek regulasi dan legalitas dari berbagai bidang kegiatan masyarakat yang 

ditetapkan oleh pejabat administrasi negara melalui prosedur tertentu. Masalah Perijinan 

menyangkut dua sisi kepentingan yaitu, kepentingan pemerintah daerah untuk melakukan 

regulasi terhadap kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat agar sesuai dengan 

perencanaan, kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah, di sisi lain adalah kepentingan 

kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dalam melakukan usaha dan 

kegiatan yang mempunyai efek di bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.  

Keseluruhan permasalahan yang muncul dalam pelayanan Perijinan menjadi semakin 

krusial ketika prosedur pemberian Perijinan tersebut tidak dibakukan secara komprehensif 

dan tidak ditetapkan dalam suatu standar pelayanan yang baik. Pelayanan Perijinan akan 

tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat apabila dalam pelaksanaannya tidak 

terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri dalam sektornya masing-masing. Implementasi 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke depan salah satunya 

adalah bagaimana dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan asas-asas 

umum penyelenggaraan negara dan sekaligus merupakan perwujudan dari prinsip utama 

kebijakan desentralisasi yaitu demokratisasi, akuntabilitas publik daan pemberdayaan 

masyarakat. 
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