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TUGAS 
RENCANA PEMBELAJAERAN SEMESTER (RPS) 

MATA KULIAH TEORI PEMERINTAH DAERAH 
Dosen 

Dr. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi 

Email: drbudisupri@yahoo.com 

 

Universitas    :  Universitas Satyagama 

Fakultas    :  FISIP 

Jurusan Program Studi :  Ilmu Pemerintahan 

Program Study   :  Ilmu Pemerintahan  

 

Matakuliah   :  Teori Pemerintahan 

Bobot/SKS   :  2 SKS 

Kode Matakuliah  : EKM 2162  

Sifat    :  Matakuliah Wajib 

Prasyarat   :  Telah lulus Organisasi dan Manajemen  

                                                 Pemerintahan 

Smester     :  Genap, 2017-2018 

Periode kuliah    :  Maret-2017-Juni 2017 

Jumlah Pertemuan  :  Tatap Muka 16 Kali : a 150 menit 

Jadwal Kuliah   :  Selasa : Jam 09.00-11.30. 

Dosen Pengampu  :  Dr. Budi Supriyatno.MM.,MSi 

Email Dosen   :  drbudisupri@yahoo.com 

Asisten    :  

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN/TIU 

Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh:  

1 Gambaran diskriptif dari konsep pemerintahan daerah,  

2 Teori Pemerintahan daerah,  

3 Permasalahan dan hubungan pemeritnahan daerah dengan pendekatan 

teoritik,  

4 Hasil kajian empirik dan kebijakan pemerintah.  

Gambaran deskriptif tersebut kemudian membawa pemahaman bagaimana : 

1 Memecahkan berbagai permasalahan Pemerintahan daerah;  

2 Masalah peembangunan di daerah. 

mailto:drbudisupri@yahoo.com
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3  Diharapkan juga mahasiswa dapat memahami peran pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.  

4 Analisis pemerintahan daerah menitik beratkan pada asas 

desentralisasi. 

B. DESKRIPSI SINGKAT 

Mata kuliah ini membahas tentang :  
1. Pembagian Wilayah; 

2. Pembagian Urusan Pemerintahan: Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan dan 

Pemerintahan Konkuren : Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan. Dan Urusan Pemerintahan Umum 

3. Penyelenggara Pemerintahan : Pemerintah Daerah : Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Perangkat Daerah 

4. Pilkada 

5. Kepegawaian Daerah 

6. Perda dan Perkada 

7. Perencanaan Pembangunan 

8. Keuangan Daerah 

9. Kerjasama dan Perselisihan 

10. Kawasan Perkotaan 

11. Desa atau nama lain 

12. Pembinaan dan Pengawasan 

13. Pertimbangan Otonomi 

14. Desentraliasasi. 

 

C. LEARNING OUTCOMES/TIK 

Kemampuan yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah menempuh mata 

kuliah Ekonomi Pembangunan , adalah: 

1 Pengetahuan tentang konsep pembangunan, pembangunan ekonomi, 

ekonomi pembangunan, dan pertumbuhan dalam arti yang luas. 

2 Pemahaman tentang masalah-masalah pembangunan baik dari 

pendekatan teoritik, hasil kajian empirik dan kebijakan pemerintah. 

3 Pemahaman tentang peran pemerintah versus mekanisme pasar. 

4 Kemampuan mengorganisir diri untuk belajar bersama maupun 

mandiri. 

5 Kemampuan bekerja dalam tim 

6 Kemampuan memanfaatkan teknologi internet sebagai sumber belajar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembagian_Wilayah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembagian_Urusan_Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Absolut
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Konkuren
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Konkuren
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Wajib
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Pilihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Pilihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Penyelenggara_Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pemerintah_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perangkat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pilkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kepegawaian_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perda_dan_Perkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perencanaan_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Keuangan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kerjasama_dan_Perselisihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kawasan_Perkotaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Desa_atau_nama_lain
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembinaan_dan_Pengawasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pertimbangan_Otonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Ketentuan_Lain-lain
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7 Kemampuan memberikan gagasan solusi bagi permasalahan 

pembangunan umumnya, dan khususnya masalah-masalah 

pembangunan di Negara berkembang. 

 

D. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan 

Minggu 

ke 

Topik Substansi Metode Proses 

Pengajaran 
1 Kontrak Belajar (Tatap 

muka pertama) 

1. Menyusun Kontrak Belajar 

2. Pemaparan Rencana 

Program Kegiatan 

Pembelajaran Semester 

(RPKPS)  

3. Pemberian Materi Bacaan 

4. Pembagian Kelompok 

Presentasi dan Topik 

Presentasi 

Menjelaskan secara 

singkat silabus dan 

RPKPS mata kuliah 

Ekonomi 

Pembangunan  dan 

pembagian kelompok 

dan topik presentasi ; 

Diskusi 

1 Pembagian Urusan 

Pemerintahan: Urusan 

Pemerintahan Absolut 

Pembagian Urusan Pemerintahan: 

Urusan Pemerintahan Absolut,  

Menjelaskan konsep-

konsep Pembagian 

Urusan Pemerintahan: 

Urusan Pemerintahan 

Absolutdan 

pertumbuhan oleh 

dosen; Diskusi 

(problems and 

exercises) 

2 Urusan dan 

Pemerintahan Konkuren 

: Urusan Pemerintahan 

Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan 

Urusan dan Pemerintahan 

Konkuren : Urusan Pemerintahan 

Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan. Dan Urusan Pemerintahan 

Umum 

 

Memaparkan Urusan 

dan Pemerintahan 

Konkuren : Urusan 

Pemerintahan Wajib 

dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan 

oleh dosen; Diskusi 

(problems and 

exercises); Penugasan 

individu tentang 

indikator 

pembangunan dan 

sosial kasus Indonesia 

3 Penyelenggara 

Pemerintahan : 

Pemerintah Daerah 

Penyelenggara Pemerintahan : 

Pemerintah Daerah : Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah,  

Memaparkan 

Penyelenggara 

Pemerintahan : 

Pemerintah Daerah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembagian_Urusan_Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembagian_Urusan_Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Absolut
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Absolut
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembagian_Urusan_Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Absolut
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembagian_Urusan_Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembagian_Urusan_Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Absolut
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Absolut
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Konkuren
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Konkuren
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Wajib
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Wajib
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Pilihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Pilihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Konkuren
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Konkuren
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Wajib
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Wajib
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Pilihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Pilihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Konkuren
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Konkuren
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Konkuren
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Wajib
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Wajib
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Pilihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Urusan_Pemerintahan_Pilihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Penyelenggara_Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Penyelenggara_Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pemerintah_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Penyelenggara_Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pemerintah_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Penyelenggara_Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Penyelenggara_Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pemerintah_Daerah
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oleh dosen; Diskusi 

(problems and 

answers) 

4 Perangkat Daerah  Perangkat Daerah  Menjelaskan Teori-

Teori tenntang 

Perangkat Daerah oleh 

dosen; Diskusi 

(problems and 

answers) 

5 Pemilihan Kepala 

Daerah  

Pemilihan Kepala Daerah  Menjelaskan 

Pemilihan Kepala 

Daerah  oleh dosen; 

Diskusi (problems and 

answers) 

6 Kepegawaian Daerah, 

dan  Perda dan Perkada 

 

Kepegawaian Daerah, dan  Perda 

dan Perkada 

 

Memaparkan 

Kepegawaian Daerah, 

dan  Perda dan 

Perkada 

 oleh dosen; Diskusi 

(problems and 

alternative solutions) 

7 Perencanaan 

Pembangunan, 

Keuangan Daerah dan 

Kerjasama dan 

Perselisihan 

 

Perencanaan Pembangunan, 

Keuangan Daerah dan Kerjasama 

dan Perselisihan 

 

1.  

Memaparkan dan 

menganalisis problem 

Perencanaan 

Pembangunan, 

Keuangan Daerah dan 

Kerjasama dan 

Perselisihan 

 oleh dosen; Diskusi 

(problems and 

alternative solutions) 

8 UJIAN MIDTERM   

9 Kawasan Perkotaan dan 

perdesaan 

Kawasan Perkotaan dan perdesaan Memaparkan Kawasan 

Perkotaan dan 

perdesaan oleh dosen; 

Diskusi (problems and 

alternative solutions); 

Presentasi kelompok 

oleh mahasiswa 

10 Pembinaan dan 

Pengawasan. 

Pembinaan dan Pengawasan  Menjelaskan tentang 

teori Pembinaan dan 

Pengawasan, serta 

oleh dosen; Diskusi 

(problems and 

alternative solutions); 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perangkat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perangkat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perangkat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pilkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pilkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pilkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pilkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pilkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kepegawaian_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perda_dan_Perkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kepegawaian_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perda_dan_Perkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perda_dan_Perkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kepegawaian_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perda_dan_Perkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perda_dan_Perkada
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perencanaan_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perencanaan_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Keuangan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kerjasama_dan_Perselisihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kerjasama_dan_Perselisihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perencanaan_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Keuangan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kerjasama_dan_Perselisihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kerjasama_dan_Perselisihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perencanaan_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Perencanaan_Pembangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Keuangan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kerjasama_dan_Perselisihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kerjasama_dan_Perselisihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kawasan_Perkotaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kawasan_Perkotaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kawasan_Perkotaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kawasan_Perkotaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembinaan_dan_Pengawasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembinaan_dan_Pengawasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembinaan_dan_Pengawasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembinaan_dan_Pengawasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pembinaan_dan_Pengawasan
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Presentasi kelompok 

oleh mahasiswa 

11 Pertimbangan 

Otonomi  

Pertimbangan Otonomi  
Memaparkan 

Pertimbangan 

Otonomioleh dosen; 

Diskusi (problems and 

alternative solutions); 

Presentasi kelompok 

oleh mahasiswa 

12 Keuangan Pusat 

 

Keuangan Pusat 

 

Menjelaskan 

Keuangan Pusat  

 oleh dosen; Diskusi 

(problems and 

alternative solutions); 

Presentasi kelompok 

oleh mahasiswa 

13 Keuangan Daerah 

 

Keuangan Daerah dan 

Pertanggung- jawaban  

Menjelaskan  teori dan 

implementasi 

Keuangan Daerah 

oleh dosen; Diskusi 

(problems and 

alternative solutions); 

Presentasi kelompok 

oleh mahasiswa 

14 Kerjasama dan 

Perselisihan  

Kerjasama dan Perselisihan  Menjelaskan tentang 

Sistem Kerjasama dan 

Perselisihanoleh 

dosen; Diskusi 

(problems and 

alternative solutions); 

Presentasi kelompok 

oleh mahasiswa 

15  Desentralisasi 

 

 Desentralisasi 

 

 Menjelaskan tentang 

teori dan imlpmentasi 

Desentralisasi 

 Desentralisasi 

oleh dosen; Diskusi 

(problems and 

alternative solutions); 

Presentasi kelompok 

oleh mahasiswa 

16 UJIAN AKHIR  Ujian 

(test);Mahasiswa 

mengumpulkan paper 

individual dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pertimbangan_Otonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pertimbangan_Otonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pertimbangan_Otonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pertimbangan_Otonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Pertimbangan_Otonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Keuangan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Keuangan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Keuangan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Keuangan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kerjasama_dan_Perselisihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kerjasama_dan_Perselisihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kerjasama_dan_Perselisihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kerjasama_dan_Perselisihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#Kerjasama_dan_Perselisihan
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topik yang sudah 

ditentukan pada 

pertemuan minggu 1. 

E. METODE KULIAH 

1 Dosen pengampu mempunyai komitmen untuk membuat mahasiswa 

memahami materi yang akan diberikan dalam proses belajar-mengajar, 

sehingga tujuan matakuliah ini dapat tercapai.  

2 Dosen menuntut mahasiswa mempunyai komitmen untuk mempelajari 

dan memahami materi yang diberikan. Oleh karena itu mahasiswa 

diharuskan untuk membaca materi kuliah terlebih dahulu sebelum acara 

tatap muka. 

3 Mekanisme perkuliahan akan ditekankan pada suatu model pemaparan, 

diskusi dan presentasi kelompok oleh mahasiswa.  

4 Pada pertemuan sebelum ujian tengah semester pemaparan materi dan 

diskusi lebih ditekankan. Setelah ujian tengah semester, selain 

pemaparan materi yang disampaikan dosen, mahasiswa diwajibkan 

menyajikan presentasi dengan topik yang telah ditentukan pada minggu 

pertama pertemuan.  

5 Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Presentasi dilakukan oleh 2 

kelompok untuk setiap pertemuan. Kelompok lain yang tidak presentasi 

diwajibkan untuk berpartisipasi memberikan komentar atau pertanyaan 

kepada kelompok penyaji. 

6 Setiap mahasiswa juga diwajibkan untuk menulis paper sebanyak 10-15 

halaman yang dikumpulkan pada waktu ujian akhir. Topik paper 

individu sama dengan topik presentasi kelompoknya, namun setiap 

mahasiswa dalam kelompok presentasi yang sama harus menulis 

dengan sudut pandang atau fokus topik yang berbeda. 

F. STRATEGI PMBELAJARAN DARING/ONLINE  

 
Pembelajaran online yang interaktif oleh mahasiswa dengan dosen pengajar 

berlangsung intensif dengan VIDEO CONFERENC. 

1 COURSE MATERIAL atau MATERI PERKULIAHAN berupa 

Lecture Notes, Power Point Presentation dan Multimedia dibuat 

dalam format digital. 

2 FORUM DISKUSI dilakukan secara online dirancang khusus untuk 

interaksi virtual mahasiswa dengan dosen, yang terbagi menjadi: 
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1) Class Room: Area diskusi bagi seluruh anggota kelas yang 

berhubungan dengan matakuliah. 

2) Team Room: Area diskusi yang disediakan agar seluruh 

mahasiswa dapat bekerja kelompok dengan kelompoknya masing-

masing. 

3) Pemberian materi kuliah dan pengumpulan tugas-tugas 

dilakukan dengan sangat fleksibel melalui akses online oleh setiap 

mahasiswa. 

4) Class conference yang memungkinkan dosen dan mahasiswa 

berinteraksi secara real time seperti di ruang kelas. 

3 Pembahasan Case Study melalui pertemuan tatap muka dan 

Pelaksanaan Ujian dilaksanakan dalam minggu terakhir di setiap akhir 

periode perkuliahan. 

4 Seluruh proses belajar-mengajar didukung oleh fasilitas modern 

berupa Integrated Learning Management System dan Digital Library. 

Lihat Gambar 1: STRATEGI PMBELAJARAN DARING/ 

ONLINE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 

85 – 100 A 80 – 84 A-   

75 – 79 B+ 70 – 74 B 65 – 69 B- 

60 – 64 C+ 50 – 59 C   

40 – 49 D     

0 – 39 E     

 

 

MAHASISWA/ 

STUDENT 

FORUM DISKUSI: 

1 Class Room,  

2 Team Room, 

3 Pemberian materi 

kuliah,dan  

4 pengumpulan 

tugas-tugas Class 

conference. 

COURSE MATERIAL/ 

 MATERI KULIAH: 

1 Lecture Notes,  

2 Power Point, 

Presentation  

3 Multimedia,  

4 Book, 

dibuat dalam 

FORMAT 

DIGITAL. 
 

Lecture 

PEMBAHASAN 

CASE STUDY DAN 

UJIAN 
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G. Evaluasi 

Mata kuliah ini lebih menekankan pada proses belajar sehingga mahasiswa 

diharapkan dapat terlibat aktif dalam setiap temu kelas. Bobot nilai secara 

proporsional terbagi dalam beberapa komponen sebagai berikut: 

Konversi Penilaian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Untuk mandapatkan nilai utuh:  

1. Mahasiswa harus memenuhi semua komponen penilaian 

2. Menyelesaikan tugas presentasi dan paper individu sesuai dengan topik yang 

telah ditentukan. 

H. Daftar Pustaka 

Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam kelas. Daftar pustaka 

terbagi dalam dua kategori besar yaitu sumber acuan dan sumber anjuran. 

Mahasiswa diharapkan membaca terlebih dahulu materi kuliah untuk setiap 

pertemuan kelas yang diambil dari sumber acuan. 

DAFTAR PUSTAKA BUKU  

I. Buku Acuan 

 

1. Supriyatno, Budi. 2017. Administrasi Pemerintahan Daerah. Media Brilian. 

2. Asshiddiqie, Jimly, 2010, Perihal Undang-Undang, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta.  

3. Amos, Abraham, 2005, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta.  

KOMPONEN NILAI BOBOT 

1. Kehadiran/Online 5% 

2. Presentasi kelompok & 

diskusi 
10% 

3. Paper individu 15% 

4. Ujian Tengah Semester 30% 

5. Ujian Akhir Semester 40% 

Total 100% 
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4. Abdurrahman, 1989, Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum 

Nasional Di Indonesia, CV. Akademika Pressindo, Jakarta  

5. Ali, Zainudin, 2005, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.  

6. Boedianto, Akmal , 2010, Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda 

APBD Partisipasif, CV Putra Media Nusantara, Surabaya.  

7. Bruggink, J.J.H, 1993, Rechtsreflecties Grondbegrippen uit de rechtstheorie, 

Kluwer Deventer, Den Haag.  

8. Bakir, Herman, 2005, Kastil Teori Hukum, PT Indeks Kelompok Gramedia 

Anggota IKAPI.  

9. Budiardjo, Miriam, 1997, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta.  

10. Djokosutono, 1959, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.  

11. Darmodiharjo, Darji & Shidarta, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.  

 

II. Buku Anjuran 

 

12. Farida Indrati Suprapto, Maria, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, 

Yogyakarta.  

13. Friedman, Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System, Russel Sage 

Foundation, New York.  

14. Gunawan, Bondan, 2000, Apa Itu Demokrasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.  

15. Gijssels, Jan Gijssels & Hoecke,Mark Van, 1982, Apakah Teori Hukum Itu, 

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 

Bandung,  

16. Gilissen , Emeritus John & Gorle, Emeritus Frits, 2007, Sejarah Hukum, PT Refika 

Aditama, Bandung. 

17.  Hadjon, Philipus M., 2008, Pengantar Hukum Admistrasi Indonesia, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta  

18. HR, Ridwan, 2011, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta.  

19. __________, 2008, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta.  

20. Huda, Ni’Matul, 2011, Hukum Tata Negara Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta.  

21. Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta  

22. Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah, PT Alumni, Bandung.  

23. Kaho, Josef Riwu, 1991, Prospek Otonomi Daerah Di Negara RI, Rajawali Pers, 

Jakarta.  

24. Koesoemahatmadja, Mochtar, 1979, Pengantar Ke Sistem Pemerintah Daerah Di 

Indonesia, Bina Cipta, Bandung.  

25. Manan, Bagir, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum 

(PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.  
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26. Marbun, SF & Mahfud MD , Moh, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi 

Negara, Liberty Yogyakarta.  

27. Purnomowati, Reni Dwi Purnomowati, 2005, Implementasi Sistem Bikameral 

Dalam Parlemen Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.  

28. Radjab, Dasril, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta 

Sutiyoso, Bambang, 2010, Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di 

Indonesia, UII Press Yogyakarta.  

29. Sadjijono, 2011, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, 

Yogyakarta  

30. Sibuea, Hotma P., 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik, Erlangga, Jakarta  

31. Sabon, Max Boli, HaK Asasi Manusia, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 

Fakultas Hukum, Jakarta  

32. Saidi, Muhammad Djafar, 2008, Hukum Keuangan Negara, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 

33.  Sigler, Jay A. & Beede, Benjamin R., 1977, The Legal Sources of Public Policy, 

Lexington Books D.C. Heath and Company, Lexington Massachusetts  

34. Toronto Soehino, 2005, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.  

35. Sunarno, Siswanto, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar 
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TEORI PEMERINTAHAN DAERAH 

 
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Mememahami penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari 

pemahaman pengertian pemerintahan itu sendiri, Budi Supriyatno dalam bukunya Manajemen 

Pemerintahan mengemukakan pendapatnya pemerintah adalah badan-badan publik yang 

memiliki kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam mencapai usaha tujuan Negara.
[1] 

  

Dalam Badan publik, pemerintahan sebagai lingkungan badan adalah memiliki 

kelengkapan negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  

Badan  ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang dan 

tanggungjawab tertentu.   

Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan. karena 

itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan lain-lain sering juga disebut 

kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan lain-lain.  

Pemerintahan yang dikemukakan di atas dapat disebut sebagai pemerintahan dalam arti 

luas. Sebelum melanjutkan pembahasan, perlu dijelaskan terlebih dahulu istilah penyelenggaraan 

pemerintahan. terhadap penggunaan istilah “penyelenggaraan pemerintahan” ini, terdapat pro 

dan kontra diantara para ahli hukum.  

Di satu pihak menurut M. Laica Marzuki pengalih bahasaan kata “bestuur” dengan 

“penyelenggaraan pemerintahan” dipandang kurang tepat, sebab hal penyelenggaraan itu 

bukanlah “azas”.  

Penyelenggaraan adalah implementasi. yang diselenggarakan adalah azas, tetapi hal 

penyelenggaraan dimaksud bukanlah azas. pada pihak lain Ateng Syafrudin justru sependapat 

dengan kata “penyelenggaraan pemerintahan”, sebab dalam kata “bestuur” (bahasa belanda) atau 

“steering” (bahasa latin) arti semulanya adalah “mengemudikan”. jadi penterjemahan ke dalam 

istilah “penyelenggaraan pemerintahan” disini, dimaksudkan pemerintah dalam penyelenggaraan 

fungsinya.
[2] 

Dengan demikian dapat ditarik satu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dalam arti luas dalam 

menjalankan fungsinya.
[3]

 Penyelenggaraan pemerintahan meliputi, tata cara penunjukan pejabat, 

penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan dan lain-lain. 

Dalam menjalankan menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada 

lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (ambtsdrager). 

pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah. berdasarkan aneka 

ragam lingkungan jabatan, maka ada pemerintah di bidang legislatif, pemerintah di bidang 

yudikatif dan lain sebagainya. inilah yang diartikan pemerintah (bukan pemerintahan) dalam arti 

luas. pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagi pelaksana 

                                                             
[1]  Lihat, Budi Supriyatno, Manajemen Pemerintahan (Plus duabelas Langkah Strategis). Penerbit : CV. Media 

Brilian. 2009, hal. 23. 

[2]  Lihat, (Jazim Hamidi 1999 :21). 

[3]  Lihat, dalam bagir manan (2001: 59) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi 

negara. 

Pemerintahan sebagai lingkungan jabatan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap, dapat 

juga disebut pemerintahan dalam arti statis. selain itu pemerintahan dapat juga diartikan secara 

dinamis. pemerintahan dalam arti dinamis berisi gerak atau aktifitas berupa tindakan atau proses 

menjalankan kekuasaan pemerintahan. pemerintahan dinamis di bidang eksekutif antara lain 

melakukan tindakan memelihara ketertiban keamanan, menyelenggarakan kesejahteraan umum 

dan lain-lain. pemerintahan dinamis di bidang yudikatif melakukan kegiatan memeriksa, 

memutus perkara dan lain sebagainya. pemerintahan dinamis di bidang legislatif melakukan 

kegiatan membuat undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, 

melakukan pengawasan, turut serta dalam mengisi jabatan tertentu dan lain-lain. 

Dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di indonesia adalah pasal 18 undang-undang 

dasar 1945 yang menyatakan ; bahwa pembagian wilayah indonesia atas daerah besar dan kecil, 

dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang. dalam pembentukan daerah 

besar dan kecil tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang 

bersifat istimewa. 

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan indonesia, sistem pemerintahan daerah telah 

mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan atau pergantian undang-undang 

yang mengatur tentang pemerintahan daerah.  

Undang-Undang  Nomor. 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah di indonesia mengacu 

pada undang-undang tersebut. dengan undang-undang ini kepada daerah diberikan otonomi yang 

luas nyata dan bertangungjawab. 

 

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Daerah Otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 

daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Menurut Tjahya Supriatna (1996 :3), istilah otonomi berasal dari bahasa yunani (autos = 

sendiri) dan (nomos = undang-undang) yang berarti perundangan sendiri (zelf wetgeving). 

menurut perkembangan sejarah pemerintahan di indonesia, otonomi selain mengandung arti 

“perundangan” (regiling), mengandung arti pula “pemerintahan” (bestuur).
[4] 

Prof. Soepomo menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati 

kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara 

kesatuan. tiap daerah mempunyai historis dan sifat-sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan 

sifat daerah lain. karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud 

menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.
[5] 

 

 

 

 

 

1.2. Aszas Penyelnggaraan Pemerintahah Daerah 

                                                             
[4]  Lihat, Tjahya Supriatna (1996 :3 
[5]  Lihat, (The Liang Gie, Dalam Rozali Abdullah :2000) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terdiri Atas :  

 

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada 

daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia.  

 

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai 

wakil pemerintah dan atau sebagai perangkat pusat di daerah. 

 

3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari 

daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan 

prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan 

mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. 

 

Pengertian desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya mempunyai tempatnya masing-

masing. Istilah otonomi lebih cendrung pada political aspect, sedangkan desentralisasi lebih 

cenderung pada administrative aspect. Namun jika dilihat dari konteks sharing of power, dalam 

prakteknya kedua istilah tersebut sulit atau bahkan tidak dapat dipisahkan. Artinya; jika 

berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pertanyaan seberapa besar 

wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan telah diberikan sebagai wewenang 

rumahtangga daerah.  

Demikian pula sebaliknya. besaran penyerahan kewenangan ini telah masuk ke dalam 

ranah politik.
[6]  

Dilihat dari kekuasaan pemerintahan daerah otonom, pemerintahan dapat dibedakan 

menjadi tiga kelompok  : 
[7] 

 

1. pemerintahan dalam arti sempit yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau 

administrasi negara. 

2. pemerintahan dalam arti agak luas yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan 

legislatif tertentu yang melekat pada pemerintahan daerah otonom. 

3. pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua lingkungan jabatan negara di 

bidang eksekutif, legislatif, dan Yudikatif lain sebagainya.  

 

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga 

namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah 

dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional.  

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang 

diperintah seyogyanya berada pada posisi yang…………….Pemerintah merupakan suatu 

organisasi yang mempunyai tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan 

masyarakat.  

Kemampuan aparatur yang ada di lembaga pemerintah sangat penting arti dan 

keberadaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Sarana dan 

                                                             
[6]  Lihat, (B.Yudoyono :2001 ;4) 
[7]  Lihat, Bagir Manan :2001 :103. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
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prasarana yang lengkap tanpa ditunjang dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas, maka lembaga tersebut sulit untuk maju dan berkembang. 

Pengembangan kemampuan SDM pada hakekatnya adalah dalam rangka meningkatkan 

kemampuan sehingga dapat dicapai efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat 

berdasarkan ukuran dan target yang diharapkan.  

 

Desentralisasi telah melahirkan adanya otonomi daerah.  

 

Dengan lahirnya otonomi daerah, setiap daerah dibagi kedalam beberapa wilayah yang 

meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota. 

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim pemerintahan daerah 

yang lebih maju dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata, luas dan bertanggung 

jawab.  

Pada era otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang dimiliki daerah, 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih 

efisien dan efektif setra memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan 

antar pemerintahan daerah agar tercipta kondisi yang harmonis antar pemerintahan. 

Menurut Budi Supriyatno, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan 

di daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. 

Pengertian lain mengenai Pemerintah Daerah tercantum dalam Himpunan Peraturan 

Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan bahwa “Pemerintah Daerah adalah 

Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

 

1.3. Fungsi Pemerintah Daerah 

 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras dengan azas 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat diwujudkan dalam fungsi-fungsi 

pemerintah daerah. Adapun fungsi pemerintah daerah adalah: 

 

1. Fungsi otonomi. Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala 

urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi 

tingkatannya. 

2. Fungsi pembantuan. Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah 

daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang 

menugaskannya. 

 

3. Fungsi Pembangunan. Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan 

menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin 

berkembang dan kompleks. 

 

4. Fungsi lainnya.  Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah: 

a. Pembinaan wilayah 
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b. Pembinaan masyarakat 

c. Pemberian pelayanan,pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum. 

 

Fungsi pemerintah daerah diatas dapat dikatakan bahwa pembinaan wilayah adalah upaya 

dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya wilayah yang masih tertinggal. Dimana 

wilayah-wilayah tersebut dapat diupayakan untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya 

demi meningkatkan wilayahnya. Adapun upaya pemerintah daerah mengenai pembinaan 

masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya 

manusia. Tentunya SDM yang ada dalam suatu wilayah agar lebih mandiri dan berkualitas demi 

kesejahteraan keluarga dan masyarakat.  

Selain fungsi pembinaan wilayah dan pembinaan masyarakat diatas maka fungsi lain dari 

pemerintah adalah pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum. 

Ini merupakan salah satu fungsi pemerintah sebagai birokrasi dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Masyarakat membutuhkan pelayanan dari pemerintah karena fungsi dari pemerintah itu 

sendiri adalah memberikan pelayanan. Misalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) dan perlindungan kepentingan umum bagi masyarakat lemah yang ditindas oleh kaum 

penguasa. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dengan cara memberikan advokasi 

terhadap kaum-kaum tertindas, misalnya adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). 

Menurut Prajudi, Fungsi pemerintah adalah: Pengaturan, Pembinaan masyarakat, 

Kepolisian dan Peradilan.  Dari fungsi pemerintah menurut Prajudi diatas maka fungsi 

pengaturan adalah upaya dari pemerintah untuk mengatur masyarakat melalui peraturan atau 

kebijakan.  

Fungsi pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk 

meningkatkan sumber daya manusia. Biasanya dilakukan melalui berbagai pelatihan-pelatihan 

keterampilan demi meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 
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BAB 2 

KEWENANGAN PEMERINTAHAN 

 

2.1. Kewenangan Umum 

 
Setiap Keputusan atau Tindakan harus ditetapkan dan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang berwenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan 

Wewenang wajib berdasarkan: 

a. peraturan perundang-undangan; dan 

b. AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik). 

 

Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 

  

4.1. Peraturan Perundangan  

 

Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan AUPB. 

Peraturan perundang-undangan meliputi: 

a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan 

b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau 

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 

 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan. 

Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tidak menghalangi Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan 

AUPB. 

 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

 

1. AUPB yang dimaksud meliputi asas: 

a. kepastian hukum; 

b. kemanfaatan; 

c. ketidakberpihakan; 

d. kecermatan; 

e. tidak menyalahgunakan kewenangan; 

f. keterbukaan; 

g. kepentingan umum; dan 

h. pelayanan yang baik. 

 

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar 

penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
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Atribusi (Keputusan tentang seseorang), Delegasi, dan Mandat 

 

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat. 

 

Atribusi 

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: 

a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan/atau undang-undang; 

b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan 

c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 

2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, 

tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

bersangkutan. 

3. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. 

Delegasi 

1. Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: 

a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan lainnya; 

b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan 

Daerah; dan 

c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. 

3. Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak 

dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan. 

 

4. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi  dapat 

mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan 

ketentuan: 

a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan; 

b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan 

c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) 

tingkat di bawahnya. 

5. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan 

sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan 

penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan 

pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan. 

7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, 

tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi. 
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Mandat 

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: 

a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan 

b. merupakan pelaksanaan tugas rutin. 

2. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas: 

a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang 

berhalangan sementara; dan 

b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang 

berhalangan tetap. 

 

3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas 

nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat. 

5. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan 

sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan 

penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan 

Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan. 

7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat 

tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang 

berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan 

alokasi anggaran. 

8. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat 

tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat. 
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BAB 3 

PEMBATASAN KEWENANGAN 

 

3.1. Pembatasan Keweangan  

 

1. Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: 

a. masa atau tenggang waktu Wewenang; 

b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan 

c. cakupan bidang atau materi Wewenang. 

2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu 

Wewenang tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. 

 

3.2. Sengketa Kewenangan 

 

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa Kewenangan dalam 

penggunaan Kewenangan. 

2. Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan, kewenangan 

penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada antaratasan Pejabat Pemerintahan yang 

bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan menghasilkan kesepakatan maka 

kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan 

keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup. 

4. Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan tidak menghasilkan kesepakatan, 

penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir 

diputuskan oleh Presiden. 

5. Penyelesaian Sengketa Kewenangan yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

 

6. Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, 

dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

3.3. Larangan Penyalahgunaan Wewenang 

 

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. 

a. larangan melampaui Wewenang; 

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau 

c. larangan bertindak sewenang-wenang. 
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BAB 4 

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

4.1. Asas Penyelengaraan Negara  

 

Terpenting dari Undang-undang Nomor Undang-Undang  Nomor. 23 Tahun 2014 
Pemerintah Daerah kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di 

daerah yang bersangkutan. Kepala daerah terpilih, akan memikul tanggung jawab kekuasaaan 

dengan melandaskan diri pada asas-asas penyelenggaraan negara. 

Menegaskan Sembilan asas penyelenggara negara yang terdiri dari; 

1. Asas kepastian hukum. 

2. Asas tertib penyelenggara negara 

3. Asas kepentingan umum. 

4. Asas keterbukaan. 

5. Asas proporsionalitas. 

6. Asas profesionalitas. 

7. Asas akuntablilitas. 

8. Asas efesiensi. 

9. Asas efektivitas.. 

 

Asas umum penyelenggara negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, 

Korupsi, dan Nepoteisme ditambah asas efe siensi dan asas efektivitas. Dengan demikian 

penciptaan asas goodgovernance atau penghapusan virus KKN di daerah menjadi target strategis 

yang  sangat krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah. 

Dalam Undang –Udang  tentang Pemerintah Daerah menegaskan  bahwa penyelenggara 

pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Memilih kepala daerah secara langsung 

merupakan satu dari delapan hak yang dipunyai daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

menegaskan adanya delapan hak  yang dipunyai daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu; 

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 

2. Memilih pimpinan daerah. 

3. Mengelola aparatur daerah. 

4. Mengelolah kekayaan daerah. 

5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

yang berada di daerah. 

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 

 

Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain hak, daerah 

mempunyai kewajiban kewajiban yang dimilki oleh daerah yaitu: 

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta 

keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 
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6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 

7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 

8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 

9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 

10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 

11. Melestarikan lingkungan hidup. 

12. Mengelolah administrasi kependudukan. 

13. Melestarikan nilai sosial budaya. 

14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan  sesuai dengan 

kewenangannya. 

15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

  

Hak dan kewajiban diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan 

dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam  

sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara 

efesien, efektif, transparan, akunrabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-

undangan. 

Kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

bersama DPRD. 

2. Mengajukan rancangan Perda. 

3. Menetapakan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. 

4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas 

dan ditetapkan bersama. 

5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 

6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum 

untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

. 

Di masa lalu tugas  seorang wakil kepala daerah hanya digariskan secara umum, yaitu 

membantu tugas kepala daerah, atau menggantikan tugas kepala daerah apabila kepala daerah 

berhalangan.  Oleh karena itu muncul ironi bahwa seorang wakil kepala daerah hanya bertugas 

sebagai ban serep. 

Tugas-tugas wakil kepala daerah secara lebih spesifik. Pasal 26 ayat 1 menjelaskan 

rincian tugas seorang wakil kepala daerah, yaitu: 

1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerinthan daerah. 

2. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan instansi vertical di 

daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan, melaksanakan 

pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan 

pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. 

3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan bagi wakil 

kepala daerah propinsi. 

4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, 

kelurahan/dan atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota. 

5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan 

kegiatan pemerintah daerah. 
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6. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala 

daerah. 

7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. 

  

Pertanggungjawaban tugas seorang wakil kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas-

tugasnya seperti dirinci di atas, wakil kepala daerah berttanggung jawab kepada kepala daerah. 

Prosedur seperti itu berarti bahwa tugas-tugas seoarang  wakil kepala daerah berada dalam satu 

kesatuan yang utuh dan sinergitas dengan tugas-tugas kepala daerah, yang kelak 

dipertanggungjawabkan bersama kepada DPRD. 

Jika kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan 

kewajiban  selama enam bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya, maka wakil kepala 

daerah akan menggantikan kepala daearh sampai habis masa jabatannya.  

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah 

mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 

Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara kesatuan republik Indonesia. 

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 

6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. 

8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. 

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. 

10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat 

daerah. 

11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat 

paripurna DPRD. 

  

Selain itu, kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan 

penyelenggaraan  pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan 

pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan 

pemerintah daerah kepada masyarakat. 

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah disampaikan kepada 

presiden melaui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri 

melalui Gubernur untuk Walikota satu kali dalam satu tahun. 

Laporan tersebut digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 

ini tidak menutup adanya laporan lain baik atas kehendak kepala daerah atau atas permintaan 

pemerintah. 
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BAB. 5 

KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH 

 

Menurut Undang-Undang  Nomor. 23 Tahun 2014, Pemerintahan 

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi menjadi 

beberapa provinsi. Daerah-daerah provinsi tersebut terdiri atas beberapa 

daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, 
dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan 

undang-undang. 

Undang-Undang  Nomor. 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa 
pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pmerintahan yang oleh undang-

undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintahan 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang 
disebut kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil 

kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala 

daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala 
daerah juga memiliki kewajiban untuk : 

1. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kepada pemerintah. 

2. Memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada 

DPRD. 
3. Menginformasikan laporan penyelengaraan pemerintahaan daerah 

kepada masyarakat 
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Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. 

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang 
dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa 

jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab 

kepada rakyat.  Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga 
sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, 

dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang 

kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam 
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam 

kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur bertanggung 
jawab kepada Presiden. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi 

dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan (asas Medebewind) adalah 

keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan 

pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah 

tersebut. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai ikut serta dalam 

menjalankan tugas pemerintahan. Tugas pembantuan merupakan 

kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang 

ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal berikut. 

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-

daerah otonom untuk melaksanakannya. 

2. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom 

memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu 

dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan 

memungkinkan. 

3. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah 

otonom saja.  

4. Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam 

menyelenggarakan otonomi. 

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana 
kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan 

keuangan daerah.  
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Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, 

efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada 
peraturan perundang-undangan. 

1. Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa 

pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. 

2. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang 

telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran 
dengan hasil. 

3. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan 

masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk 
mencapai keluaran tertentu. 

4. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan 

kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah. 
5. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan ynag memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi 

seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 
6. Bertanggung jawab, marupakan wujud dari kewajiban seseorang 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

7. Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan 

pendanaannya dan/keseimbangan distribusi hak dan kewajiban 
berdasarkan pertimbangan yang objektif. 

8. Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan 

dengan wajar dan proporsional.  
9. Manfaat, maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk 

pemenuhan kebutuhan masayarakat. 
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PEMBAGIAN URUSAN 

 

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang  Nomor. 

23 Tahun 2014, menyatakan bahwa pemerintahan daerah 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. 

Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 

untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut: 

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat. 

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 

5. Penanganan bidang kesehatan. 

6. Penyelenggaraan pendidikan. 

7. Penaggulangan masalah sosial. 

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 

9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan 

menengah. 

10. Pengendalian lingkungan hidup. 

11. Pelayanan pertanahan. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, 

kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, adalah meliputi 

bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, 

kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, 

perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, 
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ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, 

penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan 

perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan 

administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, 

perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olah raga, 

hukum dan perundang-undangan, serta penerangan. 

Dalam hal menjalankan otonomi, pemerintah daerah 

berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan 

masyarakat daerah, yang meliputi kegiatan berikut. 

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, 

kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

3. Mengenbangkan kehidupan demokrasi. 

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 

6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 

7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 

layak. 

8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 

9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 

10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 

11. Melestarikan lingkungan hidup. 

12. Mengelola administrasi kependudukan. 

13. Melestarikan nilai sosial budaya. 

14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kewenangannya. 

 

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan 

otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang 
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meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, 

dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk 

menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan 

tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi 

berikut: 

1. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah 

Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional. 

2. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh 

penduduk Indonesia secara adil dan merata. 

3. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan 

efisien. 

 

Sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan 

ketiga indikator di atas, aparat pemeritah pusat dan daerah 

diharapkan memiliki sikap kapabilitas (kemampuan aparatur), 

integritas (mentalitas), akseptabilitas (penerimaan), dan 

akuntabilitas ( kepercayaan dan tanggung jawab). 

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah 

yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan 

menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada 

pemerintah daerah. Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu 

berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas 

yang sifatnya umum dan lebih mendasar, juga dengan adanya 

desentralisasi daerah dapat mengalami proses pemberdayaan 

yang lebih optimal. Sehingga kemampuan prakarsa dan 

kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, dan dalam 

mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat. 
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PEMERINTAH DAERAH 

 
Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas 

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

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

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

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

dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 

Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah 

Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah 

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 

Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 

Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah. 

Pemerintah Daerah dapat berupa: 

 

1. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat 

Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. 

2. PemerintahDaerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) yang terdiri atas  Bupati/ 

Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas 

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 

 

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. 

Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota 

adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi 

disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali 

kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. 

Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan 

pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kepada masyarakat. 

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: 

 

1. meninggal dunia; 

2. permintaan sendiri; atau 

3. diberhentikan. 

 

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud 

karena: 

1. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; 
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2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara 

berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; 

4. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; 

5. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; 

6. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. 

 

Apabila kepala daerah berhenti dalam masa jabatannya maka kepala daerah diganti oleh 

wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan 

berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden. Apabila terjadi 

kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam masa jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih 

dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala 

daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan 

partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara 

bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan 

KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 

6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah. 

 

Wakil Pemerintah Pusat 

 

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di 

wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek 

rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten 

dan kota. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah perangkat pemerintah pusat dalam 

rangka dekonsentrasi. 

Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah: 

 

1. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 

2. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; 

3. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah 

provinsi dan kabupaten/kota. 

4. Dalam kedudukannya tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. 

 

Perangkat Daerah 

  

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, 

dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, 

sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

 

1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari 

pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah Provinsi diangkat 

dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_pusat
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atas usul Bupati/Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris 

Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pengawai negeri sipil di daerahnya. 

 

2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD Provinsi diangkat 

dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi. Sekretaris DPRD 

Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota dengan persetujuan 

DPRD Kabupaten/Kota. 

 

3. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh 

kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri 

sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. 

 

4. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, 

kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah 

sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah 

sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang 

memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. 

 

5. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda Kabupaten/Kota yang 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang 

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau 

wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh 

Bupati/Wali Kota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil 

yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

6. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda Kabupaten/Kota yang 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang 

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Wali Kota. Lurah 

diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang 

menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Kepegawaian Daerah 

 

Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu 

kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai 

negeri sipil daerah tersebut meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan 

hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. 

 

Tugas dan Wewenang 

 

Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (regelling) urusan pemerintahan 

daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah mengurus (bestuur) urusan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_DPRD
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Teknis_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/DPRD
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pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan 

Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah 

diundangkan dalam Berita Daerah. 

Pada saat pemilihan kepala daerah pemerintah daerah memberikan kesempatan yang 

sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum. KPUD berkoordinasi dengan 

pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. 

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah 

daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan 

pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas 

nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian 

penerusan pinjaman tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. 

 Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk 

membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dalam 

meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada 

masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik 

Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual 

kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah 

dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau 

pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan. 

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu 

yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana 

cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah 

mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-

dokumen pendukungnya kepada DPRD. 

Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan 

perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah 

mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan. Pemerintah daerah bersama-

sama DPRD mengatur (regelling) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. 

Pemerintah daerah mengurus (bestuur) urusan pemerintahan daerah yang menjadi 

kewenangannya. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan 

dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita 

Daerah. 

Pada saat pemilihan kepala daerah pemerintah daerah memberikan kesempatan yang 

sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum. KPUD berkoordinasi dengan 

pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. 

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, 

pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan 

pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_perkotaan
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nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian 

penerusan pinjaman tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. 

Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk 

membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dalam 

meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada 

masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik 

Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual 

kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah 

dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau 

pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan. 

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu 

yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana 

cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah 

mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-

dokumen pendukungnya kepada DPRD. 

Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan 

perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah 

mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan. 
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TOERI PEMERINTAHAN DAERAH 

DI INDONESIA 

  Oleh  

Dr. Budi Supriyatno, MM.MSi 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang 

 

Administrasi merupakan kata yang umum di setiap kali kita berada 

dalam zona proses kegiatan perkantoran, pendidikan, bahkan 

departemen agama dan masih banyak lagi. Seperti data input-outcome 
nya, data kegiatan, rencana strategis, anggaran, dan sebagainya. Jika kita 

kembali kepada pengertian secara harfiyah administrasi, maka 

administrasi itu bisa saja meliputi aspek pemerintahan hingga 
keluarga,bahkan individual, semua ada administrasinya.  

Dalam kehidupan bernegara, adanya administrasi terkategorisasi-

kan oleh aturan dan terapan yang diberlakukan disiplin tahapan lembaga 
yang berbeda-beda. Mulai dari administrasi pemerintah pusat, 

pemerintahan daerah, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten, 

kecamatan, dan Desa..Masing-masing memiliki aturan dan kebijakan 
yang harus sesuai  tugas pokok dan fungsi (TUFOKSI). 

Reformasi Mahasiswa yang menjatuhkan era orde baru perlahan-

perlahan mengubah negeri ini secara keseluruhan. Buktinya UUD 1945 
yang semula oleh MPR-RI Orde Baru dinyatakan sebagai tidak 

berkehendak mengubahnya, kini setelah reformasi di rombak total.  

MPR-RI di bawah kepemimpinan Amien Rais sampai artikel ini ditulis 
telah empat kali mensahkan amandemen UUD 1945, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19-oktober-1999, 

meliputi perubahan Pasal 5,7,9,13,14,15,17,20,dan 21. 
2. Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18-agustus-2000, meliputi 

perubahan pasal,18,19,20,22,25,26,27,28, dan 36. 

3. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10-november-2001, 
meliputi perubahan Pasal 1,3,6,7,8,11,17,22,23, dan 24. 

4. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus-2002, 

meliputi perubahan pasal,2,8,16,23,24,31,32,33, dan 34. 
5. Jadi yang tidak dirubah adalah pasal 4,10,12,29, dan pasal 35. 

Terutama pasal 29 yang dianggap akan menimbulkan konflik dan 

memang rawan andaikata dirubah karena menyangkut hal 
keagamaan yang sifatnya sensitif. 

 

Akan halnya pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah 
diubah dalam perubahan kedua yang semula berbunyi: 

"Pembagian Daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, 

dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-
Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan 

dalm sistem pemerintahan negara dan hak-hak usul dalam daerah-

daerah yang bersifat istimewa". 
Mengingat besarnya penguasaan pusat kepada daerah dengan dalih 

pencegahan separatisme, namun kenyataannya sekaligus menjadi 

penguasaan ekonomi, maka dibentuklah pengganti UU No. 5 Tahun 
1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yaitu menjadi UU No. 

22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. Selain itu, untuk pemerintahan Daerah, UUD 1945 juga 

diamandemen sebagai berikut: 
 

PASAL 18 
1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah 

Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, 

yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.  
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2. Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 

3. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki 

DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu. 
4. Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai sebagai 

kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih 

secara demokratis. 
5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang 

ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 
6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 

dalam Undang-undang. 
 

PASAL 18A 

 
Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur 

dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan 
keragaman daerah. 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 

alam dan sumber daya lainnya, antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 

berdasarkan undang-undang. 
 

 

PASAL 18B 

 

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
undang-undang. 
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Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.  

 

1.2. Administrasi Pemerintahan Provinsi 

 

Kekuatan separatisme sepanjang sejarah NKRI adalah berkekuatan 
provinsi. Penyebabnya antara lain kekuatan tersebut umumnya 

mempunyai basis suatu suku bangsa. Administrasi pemerintahan 

provinsi secara politis merupakan wilayah administratif yang dikelola 
sebagian dari pemerintah pusat termasuk dengan keberadaan instansi 

vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi. Sedangkan otonomi daerah 

seluas-luasnya berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan 
Undang-undang No.32 tahun 2004 berbasis pada pemerintahan 

kabupaten. 

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan gaung reformasi 
yang memberikan desentralisasi kepala daerah juga akan menyentuh 

pemerintah daerah provinsi. Seperti misalnya kemandirian provinsi 

bukan hanya sebatas daratan saja, akan tetapi mencakup lautan yang 
menyulitkan nelayan tradisional. 

Sulitnya desentralisasi bagi administrasi pemerintah provinsi 

adalah karena pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten 
dan kota yang selama ini disebut dengan daerah tingkat II, tidak lagi 

mempunyai hubungan hierarkis. 

 

1.3. Administrasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota 
 
Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan 

kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan 

kebudayaan,pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman 
modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. 

Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional 

yang tersedia di wilayahnya namun tetap memelihara kelestarian 
lingkungan hidup. Untuk wilayah laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, 
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konservasi, pengelolaan kekayaan laut, dan tata ruang. Khusus untuk 

daerah kabupaten dan kota wilayah laut, adalah sejauh sepertiga dari 
batas laut daerah provinsi. 

 

1.4. DPRD Provinsi 
 

DPRD Provinsi adalah lembaga legislatif daerah yang mempunyai 

tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut: 
1. memilih gubernur dan wakil gubernur 

2. memilih anggota MPR utusan daerah 

3. mengusulkan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur 
4. membentuk peraturan daerah 

5. menetapkan APBD 

6. mengawasi pelaksanaan peraturan daerah 
7. mengawasi pelaksanaan SK Gubernur 

8. mengawasi pelaksanaan APBD 

9. mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah 
10. mengawasi pelaksanaan kerjasama internasional 

11. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah. 

Oleh karena apa yang telah disampaikan tersebut di atas maka 
DPRD Provinsi berhak untuk : 

1. meminta pertanggungjawaban gubernur  

2. meminta keterangan kepada pemerintahan daerah 
3. mengadakan penyelidikan 

4. mengadakan perubahan rancangan peraturan daerah. 

5. mengajukan pernyataan pendapat.  

  

1.5. DPRD Kabupaten dan Kota 
 

DPRD Kabupaten dan Kota adalah lembaga legislatif daerah yang 

mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut : 
1. memilih bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. 

2. memilih anggota MPR utusan daerah 

3. mengusulkan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota 
4. membentuk peraturan daerah Kabupaten dan Kota 
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5. menetapkan APBD Kabupaten dan Kota 

6. mengawasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten dan Kota 
7. mengawasi pelaksanaan SK Bupati/walikota 

8. mengawasi pelaksanaan APBD Kabupaten dan Kota 

9. mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah Kabupaten dan Kota 
10. mengawasi pelaksanaan kerjasama internasional 

11. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah. 

 
Jadi, DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya berhak 

meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat 

untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu di tangani 
demi kepentingan bangsa dan negara, pemerintah, dan pembangunan. 

Dibentuk UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, 
yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat 

Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan 
perundang-undangan yang baik, yang dilaksanakan dengan cara dan 

metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga 

yang berwenang membentuk perundang-undangan, mengingat dalam 
UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung 

perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik. 

Dalam rangka pembenahan penyelenggaraan pemerintahan di 

dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good 
governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, 

dan nepotisme maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
telah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan dengan diberi nomor 30 Tahun 2014 dimana pada 

beberapa waktu sebelumnya menetapkan Undang-Undang Pemerintahan 
Daerah. 

Dengan lahirnya undang-undang ini, pemerintah yakin ke depan 

tidak ada lagi kriminalisasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan 
pemerintah. Kehadiran undang-undang bisa menjadi landasan hukum 

http://pemerintah.net/
http://pemerintah.net/undang-undang-administrasi-pemerintahan/
http://pemerintah.net/undang-undang-administrasi-pemerintahan/
http://pemerintah.net/undang-undang-administrasi-pemerintahan/
http://pemerintah.net/undang-undang-administrasi-pemerintahan/
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untuk mengenali apakah sebuah keputusan dan atau tindakan terdapat 

kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang berujung 
pada tindak pidana. 

Selain itu setiap Warga Masyarakat, memungkinkan mengajukan 

keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau tindakan, kepada 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang 

bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan 

terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-

Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha 

Negara. 
Legalisasi prosedur administrasi pemerintahan bukanlah sebagai 

pengekangan terhadap sikap tindak administrasi negara melainkan 

sebagai panduan bertindak dalam menjalankan tugas dan fungsi yang 
diamanatkan kepadanya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam 

menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum 
pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini memuat 
kejelasan jenis-jenis kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. 

Kejelasan tanggung jawab terhadap kewenangan agar terdapat kejelasan 

tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap pelaksanaan kewenangan. 
Selain itu, kata dia, UU ini mengatur larangan penyalahgunaan 

wewenang, sehingga badan atau pejabat pemerintahan dalam membuat 

keputusan atau tindakan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

[8]  

                                                             
[8]  Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

http://pemerintah.net/undang-undang-administrasi-pemerintahan/
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
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Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan 

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri 
atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dibantu oleh Perangkat Daerah.
[9]

  bahwa dalam rangka meningkatkan  

kualitas penyelenggaraan  pemerintahan, badan  dan/atau pejabat  

pemerintahan  dalam  menggunakan wewenang harus mengacu pada 

asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

penyelenggaraan  pemerintahan,  pengaturan mengenai administrasi  
pemerintahan diharapkan dapat  menjadi  solusi  dalam  memberikan 

pelindungan  hukum, baik  bagi  warga  masyarakat maupun pejabat 

pemerintahan; 
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya  bagi  

pejabat  pemerintahan,  undang-undang tentang administrasi pemerintah-

an menjadi landasan  hukum yang  dibutuhkan  guna  mendasari 
keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk  memenuhi  

kebutuhan  hukum  masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan 
keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. 

UU tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah 

satu dasar hukum bagi Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga 
Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi 

Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan. 
 

1.6. Administrasi Pemerintahan dan Pertanggungjawaban Hukum Diskresi 

Dalam berbagai situasi tertentu, pejabat pemerintahan memiliki hak untuk 

menerapkan diskresi demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

memenuhi kepentingan umum. Diskresi pun telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, ada kalanya 

pejabat ragu dalam melakukan diskresi karena adanya ancaman pidana. 

                                                             
[9]  Lihat Undang-Undan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://id.wikisource.org/wiki/UU_Nomor_32_Tahun_2004
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Hukum pidana semestinya tidak “tutup mata” terhadap diskresi yang 

dilakukan oleh pejabat pemerintahan.  Jika tindakan pejabat tersebut telah 

dibenarkan dalam hukum administrasi negara, semestinya hukum pidana dapat 

memperhatikan tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum. 

Selama ini, banyak pejabat yang ragu mengeluarkan kebijakan tertentu yang 

belum diatur dalam perundang-undangan karena takut dianggap melanggar hukum. 

Padahal, secara hukum administrasi kebijakannya itu dapat dianggap benar, selama 

kebijakan tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi melainkan untuk 

kepentingan publik. 

Diskresi pun memiliki batasan yang sudah ditentukan. Diantaranya 

dilakukan oleh pejabat berwenang untuk mengisi kekosongan hukum dan 

memberikan kepastian hukum, dengan itikad baik demi menyelenggarkan 

pemerintahan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan terkait, tidak terdapat konflik kepentingan 

di dalam\\\\\\\\ya, serta tidak merugikan negara. 

Diskresi perlu diatur dalam suatu Undang-Undang. Menurutnya, hukum 

administrasi semakin berkembang, kompleks, dan dinamis sehingga dibutuhkan 

adanya  kepastian hukum dengan adanya Undang-Undang. Selain itu, Undang-

Undang juga diperlukan mengingat semakin banyaknya pejabat yang membuat 

peraturan, terutama terkait administrasi, serta adanya efek percepatan dalam 

perubahan regulasi. 

Diskresi tidak dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang jika tidak ada 

perbuatan pidana seperti menerima suap atau gratifikasi. Selain itu, perlu adanya 

kajian yang objektif dan rasional yang membuktikan bahwa perbuatan tersebut 

tidak mengarah pada niat yang buruk. Kebijakan pun semestinya mengarah kepada 

kepentingan umum.  

Selain dapat melindungi pejabat pemerintahan dari kriminalisasi, Undang-

Undang tentang Administrasi Pemerintahan ini pun memberikan perlindungan 

hukum kepada masyarakat. 

 

1.7. Inovasi Daerah 
 

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah 

dapat melakukan inovasi. 

1) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 

Pasal 387 

 

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: 

a. peningkatan efisiensi; 



46 
 

b. perbaikan efektivitas; 

c. perbaikan kualitas pelayanan; 

d. tidak ada konflik kepentingan; 

e. berorientasi kepada kepentingan umum; 

f. dilakukan secara terbuka; 

g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan 

h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. 

 

 

Pasal 388 

1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, 

Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. 

2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. 

3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah 

untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah. 

4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat 

1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi 

Perangkat Daerah. 

5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) 

disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah. 

6)  Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif 

ditetapkan dengan Perkada. 

7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. 

8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan 

inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai. 

9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah. 

10)  Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan 

pengembangan. 

11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah 

yang berhasil melaksanakan inovasi. 

12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau 

Perangkat Daerah yang melakukan inovasi. 

 

Pasal 389 

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan 

inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat 

dipidana. 

 

Pasal 390 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. 

1.8. Pembagian Wilayah 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu 

dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai 

Pemerintahan Daerah. Daerah provinsi merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah 

kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah 

kabupaten/kota merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali 

kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.
[10]  

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan 

undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian 

daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. 

Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak 

mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta 

akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan 

tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan 

khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
[11]  

 

1.9. Pembagian Urusan Pemerintahan 

Urusan pemerintahan berdasarakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah terdiri dari jurusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan 

pemerintahan umum. [12]  

1.10. Urusan Pemerintahan Absolut 

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, 

Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi 

Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas 

Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi: 

1. politik luar negeri; 

2. pertahanan; 

3. keamanan; 

4. yustisi; 

5. Moneter dan fiskal nasional; dan 

6. Agama.
 [13] 

 

1.11. Urusan Pemerintahan Konkuren 

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar 

                                                             
[10]  Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
[11]  Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
[12]  Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
[13]  Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia
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https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_pusat
https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#cite_note-:0-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#cite_note-:0-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#cite_note-:0-1
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#cite_note-:0-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#cite_note-:0-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#cite_note-:0-1
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila#cite_note-c-4
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
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pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan 

eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 

kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan.
[14] 

 

1.12.  
Urusan Pemerintahan Wajib 

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: 

1. pendidikan; 

2. kesehatan; 

3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 

6. sosial. 

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: 

1. tenaga kerja; 

2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 

3. pangan; 

4. pertanahan; 

5. lingkungan hidup; 

6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

9. perhubungan; 

10. komunikasi dan informatika; 

11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

12. penanaman modal; 

13. kepemudaan dan olah raga; 

14. statistik; 

15. persandian; 

16. kebudayaan; 

17. perpustakaan; dan 

18. kearsipan. 

1.13. Urusan Pemerintahan Pilihan 

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: 

1. kelautan dan perikanan; 

                                                             
[14]  Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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2. pariwisata; 

3. pertanian; 

4. kehutanan; 

5. energi dan sumber daya mineral; 

6. perdagangan; 

7. perindustrian; dan 

8. transmigrasi.
[1]

 

 

1.14. Urusan Pemerintahan Umum 

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur 

dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum meliputi: 

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan 

pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 

3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan 

lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; 

4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah 

provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan 

7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah 

dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#cite_note-:0-1
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BAB 2 

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN 

2.1. Penyelengaraan Pemerintah Daerah 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala 

daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, 

Pemerintahan Daerahberpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri 

atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, 

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. 

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. 

Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota 

adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi 

disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali 

kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. 

Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan 

pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kepada masyarakat. 

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di 

wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek 

rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten 

dan kota.Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, 

Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. 

2.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   

 DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan 

pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak:  

1. interpelasi;  

2. angket; dan  
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3. menyatakan pendapat. 

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: (a). pimpinan; (b). komisi; (c). panitia musyawarah; 

(d). panitia anggaran; (e). Badan Kehormatan; dan (f). alat kelengkapan lain yang diperlukan. 

Anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban. Anggota DPRD mempunyai larangan dan dapat 

diganti antar waktu. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang 

mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur Susunan dan 

Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang 

kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara 

lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak 

saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan 

Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah 

sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah 

sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu 

hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu 

sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. 

2.3. Perangkat Daerah  

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya 

urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan 

pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah 

sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; 

cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; 

luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang 

bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena 

itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa 

sama atau seragam. 

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, 

dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, 

sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Susunan 

organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor 

tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas 

dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan 

dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. 

Sekretaris DPRD mempunyai tugas: (a). menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; 

(b). menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; (c). mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPRD; dan (d). menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_DPRD
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Teknis_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
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Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah 

bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah 

merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala 

badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah 

melalui Sekretaris Daerah. 

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian 

urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman 

pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. 

2.4. Pilkada 

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang 

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia 

yang memenuhi syarat tertentu. 

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 

50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila 

ketentuan tersebut tidak terpenuhi,pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 

memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon 

yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. 

Apabila tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, 

dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. 

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada 

putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. 

Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden 

dalam sebuah sidang DPRD Provinsi. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota 

dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Kabupaten atau Kota. 

2.5. Kepegawaian Daerah 

Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah 

dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. 

Manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, 

pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan 

kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Pembinaan 

dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional 

oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur. 



53 
 

2.6. Perda dan Perkada 

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama 

DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota 

dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan. 

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau 

pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan 

Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. 

Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada 

Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan 

oleh Pemerintah pusat. 

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah 

menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah 

dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, 

dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan 

dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah 

dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. 
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BAB 3 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
 

3.1. Perencanaan Pembangunan  

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan 

daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan 

pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten atau daerah 

kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah. 

1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 

(dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Perda; 

2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun yang ditetapkan dengan Perda 

3. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah 

pusat. 

3.2. Keuangan Daerah 

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila 

penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan 

yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya 

disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. 

Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada 

daerah menjadi sumber keuangan daerah. 

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : 

kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang 

diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak 

untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana 

perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber 
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pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam 

hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi. 

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di 

bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah 

sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari 

presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah 

untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu 

bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari 

kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah 

melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat 

daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah 

melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang 

mengenai Pemerintahan Daerah. 

Sumber pendapatan daerah terdiri atas: 

1. pendapatan asli daerah ( PAD), yang meliputi: (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi 

daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD 

yang sah; 

2. dana perimbangan yang meliputi: (a). Dana Bagi Hasil; (b). Dana Alokasi Umum; dan 

(c). Dana Alokasi Khusus; dan 

3. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman 

hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh 

pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal 

pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat 

memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau 

pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan. 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 

sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang 

APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk 

memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui 

bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh 

Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk 

dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan 

rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. 
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Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan 

dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. 

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

3.3. Kerjasama dan Perselisihan 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama 

dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan 

publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk 

badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Dalam penyediaan 

pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama yang membebani 

masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD. 

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota 

dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Apabila terjadi 

perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara 

provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan 

perselisihan dimaksud. Keputusan Guberneur atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud 

bersifat final. 

Bab 4 

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 

4.1. Kawasan perkotaan dapat berbentuk : 

1. Kota sebagai daerah otonom yang dikelola oleh pemerintah kota; 

2. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan yang dikelola oleh daerah atau 

lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten.; 

3. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan 

yang dikelola bersama oleh daerah terkait. 

Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, 

pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. 

4.2. Desa atau nama lain 

Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan, penghapusan, dan/atau 

penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Landasan 

pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengakui otonomi yang dimiliki oleh 

desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan 

penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk 

melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu 

desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Dalam_Negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa
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karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun 

heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang 

mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. 

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Desa yang dimaksud dalam 

ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, 

Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. 

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan 

Perangkat Desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang 

terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur 

kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. 

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik 

Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang 

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak 

dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan sebagai kepala desa. Masa 

jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali 

masa jabatan berikutnya. Masa jabatan kepala desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan bagi 

kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan 

dengan Perda. 

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala 

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di desa dapat dibentuk lembaga 

kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan 

perundangundangan. Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam ketentuan ini 

seperti: Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan 

masyarakat. 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: 

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; 

2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa; 

3. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah 

kabupaten/kota; 

4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan 

kepada desa. 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, 

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Desa dapat mendirikan badan usaha milik 

desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Desa dapat mengadakan kerja sama untuk 

kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota 

melalui camat. 

4.3. Pembinaan dan Pengawasan  

https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Gampong
https://id.wikipedia.org/wiki/NAD
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua
https://id.wikipedia.org/wiki/Negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku
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Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan 

untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku 

Wakil Pemerintah di Daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat 

nasional, regional, atau provinsi. 

Pembinaan tersebut meliputi 

1. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan; 

2. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan; 

3. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; 

4. pendidikan dan pelatihan; dan 

5. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan. 

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang 

ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: 

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; 

2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 

Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara 

pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu 

daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya 

suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang 

ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara 

nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. 

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh 

Bupati/Walikota. 

BAB 5 

PERTIMBANGAN OTONOMI 

5.1. Pertimbangan Otonomi 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu 

dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. 

Dewan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata 
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laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Dewan tersebut bertugas memberikan 

saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan: 

1. pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan 

khusus; 

2. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, 

5.2. Ketentuan Lain-lain 

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur 

dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-

undang lain. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua termasuk provinsi hasil pemekarannya, dan Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang 

tersendiri. 

Yang dimaksud dengan Undang-Undang tersendiri adalah Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN Tahun 2007 Nomor 93; TLN 4744); Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 

(LN Tahun 1999 Nomor 172; TLN 3893) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (LN Tahun 2006 Nomor 62; TLN 4633); dan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (LN Tahun 2001 Nomor 135; TLN 

4151). Karena Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki Undang-Undang 

tersendiri, maka keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah yang 

didekonsentrasikan, dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah. Instansi vertikal tersebut 

jumlah, susunan dan luas wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah. Semua instansi vertikal yang 

diserahkan dan menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah. 

Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah negara lain, 

diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan hukum internasional 

yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah. 

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

sepanjang belum diatur dalam undang-undang. 

5.3. Dasar Administrasi Pemerintahan Daerah  

 

Administrasi merupakan kata yang umum di setiap kali kita berada dalam zona proses 

kegiatan perkantoran, pendidikan, bahkan kementerian dan masih banyak lagi. Seperti data 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
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input-outcome nya, data kegiatan, rencana strategis, anggaran, dan sebagainya. Jika kita kembali 

kepada pengertian secara harfiyah administrasi, maka administrasi itu bisa saja meliputi aspek 

pemerintahan hingga keluarga,bahkan individual, semua ada administrasinya. 

Dalam kehidupan bernegara, adanya administrasi terkategorisasi-kan oleh aturan dan 

terapan yang diberlakukan disiplin tahapan lembaga yang berbeda-beda. Mulai dari administrasi 

pemerintah pusat, pemerintahan daerah, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten, kecamatan, 

dan Desa..Masing-masing memiliki aturan dan kebijakan yang harus sesuai  tugas pokok dan 

fungsi (TUFOKSI). 

Sejak Reformasi Mahasiswa yang menjatuhkan era orde baru perlahan-perlahan 

mengubah negeri ini secara keseluruhan. Buktinya UUD 1945 yang semula oleh MPR-RI Orde 

Baru dinyatakan sebagai tidak berkehendak mengubahnya, kini setelah reformasi di rombak 

total.  

MPR-RI di bawah kepemimpinan Amien Rais sampai telah empat kali melakukan  

amandemen UUD 1945, yaitu sebagai berikut: 

1. Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19-oktober-1999,. 

2. Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18-agustus-2000, meliputi perubahan. 

3. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10-november-2001, meliputi perubahan. 

4. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus-2002, meliputi perubahan pasal. 

Yang tidak dirubah adalah pasal 4,10,12,29, dan pasal 35. Terutama pasal 29 yang dianggap 

akan menimbulkan konflik dan memang rawan andaikata dirubah karena menyangkut hal 

keagamaan yang sifatnya sensitif. Akan halnya pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan 

Daerah diubah dalam perubahan kedua yang semula berbunyi: 

"Pembagian Daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar 

permusyawaratan dalm sistem pemerintahan negara dan hak-hak usul dalam daerah-daerah 

yang bersifat istimewa". 

Mengingat besarnya penguasaan pusat kepada daerah dengan dalih pencegahan 

separatisme, namun kenyataannya sekaligus menjadi penguasaan ekonomi, maka dibentuklah 

pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yaitu menjadi UU 

No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

 

Selain itu, untuk pemerintahan Daerah, UUD 1945 juga diamandemen sebagai berikut: 

 

PASAL 18 
1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah 

Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.  

2. Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

3. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki DPRD yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilu. 

4. Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai sebagai kepala pemerintahan 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 

yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 
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6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain 

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-

undang. 

PASAL 18A 
1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-

undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 

2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya, antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara 

adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 

 

PASAL 18B 
1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat 

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-

undang.  

 

5.4. Administrasi Pemerintahan Provinsi 
 

Kekuatan separatisme sepanjang sejarah NKRI adalah berkekuatan provinsi. 

Penyebabnya antara lain kekuatan tersebut umumnya mempunyai basis suatu suku bangsa. 

Administrasi pemerintahan provinsi secara politis merupakan wilayah administratif yang 

dikelola sebagian dari pemerintah pusat termasuk dengan keberadaan instansi vertikal 

berdasarkan asas dekonsentrasi. Sedangkan otonomi daerah seluas-luasnya berdasarkan Undang-

undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No.32 tahun 2004 berbasis pada pemerintahan 

kabupaten. 

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan gaung reformasi yang memberikan 

desentralisasi kepala daerah juga akan menyentuh pemerintah daerah provinsi. Seperti misalnya 

kemandirian provinsi bukan hanya sebatas daratan saja, akan tetapi mencakup lautan yang 

menyulitkan nelayan tradisional. 

Sulitnya desentralisasi bagi administrasi pemerintah provinsi adalah karena pemerintah 

provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang selama ini disebut dengan daerah 

tingkat II, tidak lagi mempunyai hubungan hierarkis. 

 

5.5. Administrasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota 

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota meliputi 

pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan,pertanian, perhubungan, industri, 

perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. 

Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di 

wilayahnya namun tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Untuk wilayah laut meliputi 

eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut, dan tata ruang. Khusus untuk 

daerah kabupaten dan kota wilayah laut, adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi. 
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5.6. DPRD Provinsi 
DPRD Provinsi adalah lembaga legislatif daerah yang mempunyai tugas dan wewenang 

antara lain sebagai berikut: 

1. memilih gubernur dan wakil gubernur 

2. memilih anggota MPR utusan daerah 

3. mengusulkan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur 

4. membentuk peraturan daerah 

5. menetapkan APBD 

6. mengawasi pelaksanaan peraturan daerah 

7. mengawasi pelaksanaan SK Gubernur 

8. mengawasi pelaksanaan APBD 

9. mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah 

10. mengawasi pelaksanaan kerjasama internasional 

11. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah. 

Oleh karena apa yang telah disampaikan tersebut di atas maka DPRD Provinsi berhak untuk : 

1. meminta pertanggungjawaban gubernur  

2. meminta keterangan kepada pemerintahan daerah 

3. mengadakan penyelidikan 

4. mengadakan perubahan rancangan peraturan daerah. 

5. mengajukan pernyataan pendapat.  

 

5.7. DPRD Kabupaten dan Kota 

DPRD Kabupaten dan Kota adalah lembaga legislatif daerah yang mempunyai tugas dan 

wewenang antara lain sebagai berikut : 

1. memilih bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. 

2. memilih anggota MPR utusan daerah 

3. mengusulkan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota 

4. membentuk peraturan daerah Kabupaten dan Kota 

5. menetapkan APBD Kabupaten dan Kota 

6. mengawasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten dan Kota 

7. mengawasi pelaksanaan SK Bupati/walikota 

8. mengawasi pelaksanaan APBD Kabupaten dan Kota 

9. mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah Kabupaten dan Kota 

10. mengawasi pelaksanaan kerjasama internasional 

11. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah. 

Jadi, DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat 

negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu 

hal yang perlu di tangani demi kepentingan bangsa dan negara, pemerintah, dan pembangunan.  
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