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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Indonesia yang seluruh daerah kepulauannya membentang dari sabang sampai 

merauke menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip otonomi, asas desentralisasi, 

asas dekosentralisasi, dan tugas pembantuan. Pemerintahan yang dijalankan dengan 

asas desentralisasi berarti adanya penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada 

masing-masing daerah atau pembentukan daerah otonom.
1
 Sedangkan pemerintahan 

yang dijalankan dengan asas dekosentralisasi berarti adanya pelimpahan urusan 

pemerintahan pusat terhadap setiap kepala daerah sebagai penanggungjawab urusan 

pemerintahan umum atau pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat 

pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.
2
 Dan pemerintahan yang 

dijalankan dengan asas tugas pembantuan berarti adanya penugasan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan 

atau tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang 

ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat 

atasannya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang 

menugaskannya.
3
 Penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip dasar 

                                                 
1 Jayadi Nas Kamaludin, 2002 Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah, Penerbit University Press. Hlm 

78. 
2
 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah (Bandung: Alumni, I986), hlm. 29 

3 Cahya Supriatna, 1996 Sistem Administrasi pemerintahan di Indonesia, Penerbit Bumi aksara Jakarta. Hlm 77 
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tersebut memberi keleluasaan tiap daerah dalam mengatur atau mengurus daerahnya 

masing-masing sesuai dengan ciri khas dan berguna bagi kesejahteraan daerahnya. 
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Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, peraturan mengenai pemerintahan 

daerah silih berganti. Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah 

tersebut terus menerus berkembang menurut kebutuhan dan perubahan zaman.  

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang 

dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut 

Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala 

Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) 

tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan 

yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 

 Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan 

pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu 

daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana Negara Indonesia merupakan 

sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah Provinsi yang kemudian dibagi 

lagi menjadi daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta pemerintah daerah ini sendiri 

memiliki tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah 

pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, 

prakarsa dan kemampuan daerah.
4
 

 Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

                                                 
4 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1991. hlm. 

14. 
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Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

 Dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan diatas 

diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 UUD 1945.
5
 

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) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum 

4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. 

5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan 

Pusat. 

6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

                                                 
5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 

undang-undang. 

 Adapun maksud dan tujuan dari Pasal 18 ayat (7) mengenai susunan dan tata 

cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diejawantahkan dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang sebelumnya mengalami 

beberapa kali perubahan terhadap aturan yang dimaksudkan untuk menyesuaikan 

perkembangan, keadaan serta kebutuhan dari setiap daerah. 

 Penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut pasal 5 ayat (4) undang-

undang tersebut dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan, serta dalam pasal 9 menyatakan adanyanya klasifikasi mengenai 

urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan tersebut yaitu menyangkut adanya urusan 

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan 

umum. 

 Klasifikasi urusan pemerintahan absolut meliputi urusan: 

1) Politik luar negeri 

2) Pertahanan 

3) Keamanan 

4) Yustisi  

5) Moneter dan fiscal nasional 

6) Agama 

 Dimana hal-hal tersebut di atas yaitu urusan pemerintahan absolut yang 

merupakan urusan dari pemerintah pusat sepenuhnya yang dilaksanakan sendiri, akan 

tetapi pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada instansi vertical yaitu 
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perangkat kementrian dan/atau lembaga pemerintah non-kementrian yang mengurus 

urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka 

dekonsentrasi. 

 Adapun urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang 

dibagi atas urusan pemerintahan pusat dan daerah-daerah provinsi dan daerah daerah 

kabupaten/kota yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). Urusan 

pemerintahan konkuren ini menjadi kewenangan daerah berdasarkan Pasal 11 terdiri 

atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan 

pemerintahan wajib yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

semua daerah dan urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. 

 Dalam hal pembentukan perangkat daerah menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 pasal 2 menyatakan bahwa pembentukan perangkat daerah 

tersebut dilakukan berdasarkan asas:
6
 

1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

2) Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah 

3) Efisiensi 

4) Efektivitas 

5) Pembagian habis tugas 

6) Rentang kendali  

7) Tata kerja yang jelas 

8) Fleksibilitas 

                                                 
6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 
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 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 membedakan atas dua mengenai urusan pemerintahan wajib yaitu adanya 

urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan 

pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 15 Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menyatakan mengenai urusan pemerintahan wajib 

dasar yaitu terdiri atas urusan: 

1) Pendidikan 

2) Kesehatan 

3) Pekerjaan umum dan penataan ruang 

4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 

5) Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat  

6) Social
7
 

 Adapun urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan 

dasar sebagaimana dimaksud meliputi: 

1) Tenaga kerja 

2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

3) Pangan 

4) Pertanahan  

5) Lingkungan hidup 

6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

                                                 
7 Lihat juga dalam Janpatar Simamora, Hukum Kelembagaan Negara, Capiya Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 

223. 
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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 olahraga 

14) Statistic 

15) Persandian 

16) Kebudayaan  

17) Perpustakaan 

18) Kearsipan 

 Untuk urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud yaitu: 

1) Kelautan dan perikanan 

2) Pariwisata 

3) Pertanian 

4) Kehutanan 

5) Energy dan sumber daya mineral 

6) Perdagangan  

7) Perindustrian 

8) Transmigrasi 

 Kemudian daripada itu adanya urusan pemerintahan konkuren yang dibagi 

atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota yang 



9 

 

 

 

didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisien dan eskternalitas serta kepentingan 

strategis nasional. 

 Mengenai hal tersebut pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan 

amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam 

Pasal 232 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat daerah 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yang dalam hal ini yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? 

2. Bagaimanakah kedudukan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan 

di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

dalam skripsi ini, maka sudah sepatutnya juga memberikan uraian cermat dan jelas 

mengenai tujuan pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini. Secara rinci maka 

tujuan dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 

b. Untuk mengetahui kedudukan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan di 

Indonesia 
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D. Keaslian Penulisan 

 Berdasarkan pengetahuan penulis dan pemeriksaan mengenai penelitian yang 

ada, penelitian mengenai “Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah” belum pernah dibahas oleh mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas 

HKBP Nommensen dan skripsi ini asli disusun oleh penulis sendiri dan bukan plagiat 

atau bukan diambil dari skripsi orang lain. Penulisan ini dilakukan melalui berbagai 

referensi seperti buku-buku, media cetak dan elektronik serta bantuan dari berbagai 

pihak yang dapat menunjang kelengkapan dari skripsi ini sehingga penulisan skripsi 

ini dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya. Dengan demikian, penulis 

menyatakan bahwa keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang hukum tata Negara, 

khususnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

2) Bagi penulis sendiri, penulisan skripsi ini bermanfaat dalam memenuhi syarat 

untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana program strata satu (S-1) di 

departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas HKBP 

Nommensen. 
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b. Secara Praktis 

 Dapat dijadikan rujukan dan sebagai pedoman bagi rekan-rekan mahasiswa 

dan masyarakat luas untuk pengetahuan yang lebih dalam mengenai tugas dan 

tanggungjawab Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pemerintahan Daerah 

 Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata 

pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyeluruh melakukan suatu 

pekerjaan. Namun secara umum, pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan 

lingkungan jabatan dalam suatu organisasi seperti jabatan eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif.
8
 Sedangkan pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan dalam suatu 

organisasi pemerintahan yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah. 

 Pada dasarnya, ditemukan 4 asas yang dipergunakan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya asas sentralisasi, asas 

desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebelum diterapkannya 

otonomi seluas-luasnya di Indonesia, asas yang dipergunakan dalam rangka 

menjalankan roda pemerintahan di daerah adalah didasarkan pada asas sentralisasi.
9
 

 Perubahan keempat UUD 1945 hasil amandemen menyatakan dengan jelas 

mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik 

Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi: “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 

                                                 
8 Untung Rosidin, Op, Cit, hlm.1 
9 Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Kedua Cetakan Pertama, UD. 

Sabar, Medan, 2017, hlm. 202. 



13 

 

 

 

diatur undang-undang”. Oleh karena itu yang menjadi prinsip sebuah Negara 

kesatuan, ialah Negara memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan 

Negara ialah pemerintah pusat (central government) tanpa adanya gangguan oleh 

suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (local 

government).
10

 

 Sedangkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “pemerintah 

daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan 

dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintahan pusat”. 

 Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

pengertian 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. Pemerintah Daerah adalah kepala 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11

 

 Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diatur dalam undang-undang, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan 

                                                 
10 M. Solly Lubis, Dalam Asas-Asas Hukum Tata Negara, hal 149. 
11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing 

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Melalui ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

juncto (jo) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan dalam ayat (2): 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ayat (3), Pemerintah Daerah 

adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah 

otonom. 

 Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, 

maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah 

otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur 

penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan 

perangkat daerah. 

 

B. Fungsi dan Tujuan Pemerintah Daerah 

1. Fungsi Pemerintah Daerah 

1) Untuk terciptanya efisiensi-efektivas penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemerintahan berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti 
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bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, 

integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dll. Selain itu 

juga mempunyai fungsi distributif akan hal yang telah diungkapkan, 

fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa, 

dan fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam 

rangka sarana membiayai aktifitas penyelenggaraan negara. 

2) Sebagai sarana pendidikan politik. Banyak kalangan ilmuan politik 

berargumentasi bahwa pemerintahan daerah merupakan kancah 

pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi dalam 

sebuah negara. Alexis de’ Tocqueville mencatat bahwa “town 

meetings are to leberty what primary schools are to science; the bring 

it within the people reach, they teach men how to use and how to 

enjoy it. John Stuart Mill dalam tulisannya “Represcentative 

Goverment” menyatakan bahwa pemerintahan daerah akan 

menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi 

politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan untuk dipilih 

dalam suatu jabatan politik. 

3) Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. 

Banyak kalangan ilmuan politik sepakat bahwa pemerintah daerah 

merupakan langkah persiapan untuk meniti karir lanjutan, terutama 

karir di bidang politik dan pemerintahan ditingkat nasional. 

4) Stabilitas politik, Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik 

nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. 
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5) Kesetaraan politik (political equality). Dengan dibentuknya 

pemerintahan daerah maka kesetaraan politik diantara berbagai 

komponen masyarakat akan terwujud. 

6) Akuntabilitas publik. Demokrasi memberikan ruang dan peluang 

kepada masyarakat, termasuk didaerah, untuk berpartisipasi dalam 

segala bentuk kegiatan penyelenggaraan Negara. 

2.  Tujuan Pemerintah Daerah 

1) Mencegah pemusatan keuangan 

2) Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk 

mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan. 

3) Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada 

tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis. 

 

C. Urusan Pemerintahan di Daerah 

1. Urusan Pemerintahan Absolut 

 Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah,
12

 urusan pemerintahan dibedakan dalam tiga 

klasifikasi, yaitu (i) urusan pemerintahan absolut, (ii) urusan pemerintahan 

konkuren, dan (iii) urusan pemerintahan umum. Kedudukan dan peranan 

Pemerintahan atasan menurut undang-undang baru ini diperkuat, baik 

Pemerintahan Pusat terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

                                                 
12 Bab IV Urusan Pemerintahan UU No. 23 Tahun 2014 
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Kabupaten/Kota, maupun Pemeritahan Daerah Provinsi terhadap Peritahan 

Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 9 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa 

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan 

pemerintahan absolut yang dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Yang termasuk Urusan 

pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan 

pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah itulah yang menjadi dasar 

pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan yang dimaksud sebagai Urusan 

pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

 Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

Urusan pemerintahan absolut meliputi: 

a. Politik luar negeri; 

b. Pertahanan; 

c. Keamanan; 

d. Yustisi; 

e. Moneter dan fiscal nasional; dan 

f. Agama 

 Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah 

Pusat (a) melaksanakan sendiri; atau (b) melimpahkan wewenang kepada 

Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah 
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Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan 

konkuren, ada yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan ada pula yang 

ditentukan sebagai kewenangan daerah. 

 

2. Urusan Pemerintahan Konkuren 

 Urusan pemerintahan konkuren berbeda dari urusan pemerintahan 

yang bersifat mutlak. Pasal 11 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang 

baru ini menentukan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 

kewenangan daerah terdiri atas (a) Urusan Pemerintahan Wajib dan (b) 

Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan konkuren yang bersifat 

wajib terdiri atas (i) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar dan (ii) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan 

pelayanan pasar, yang meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan 

umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

(e)  ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan (f) 

sosial. 

 Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar meliputi: (a) tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan 

pelindungan anak; (c) pangan; (d) pertanahan; (e. lingkungan hidup; (f) 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (g) pemberdayaan 

masyarakat dan Desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) 
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perhubungan; (j) komunikasi dan informatika; (k) koperasi, usaha kecil, dan 

menengah; (l) penanaman modal; (m) kepemudaan dan olah raga; (n) statistik; 

(o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan.  

Sementara itu, yang termasuk kategi urusan Pemerintahan Pilihan adalah 

urusan-urusan pemerintahan yang meliputi: (a) kelautan dan perikanan; (b) 

pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; (e) energi dan sumber daya mineral; 

(f) perdagangan; (g) perindustrian; dan (h) transmigrasi. 

 Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian 

urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi 

serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, 

dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan 

prinsipprinsip tersebut,  kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat adalah: (a) Urusan Pemerintahan yang 

lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; (b) Urusan Pemerintahan 

yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; (c) Urusan 

Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi 

atau lintas negara; (d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber 

dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau (e)  

Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 

Sedangkan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

provinsi adalah: (a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah 

kabupaten/kota; (b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 

kabupaten/kota; (c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak 
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negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau (d) Urusan Pemerintahan 

yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah 

Provinsi. Sementara itu, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: (a) Urusan Pemerintahan yang 

lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; (b) Urusan Pemerintahan yang 

penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; (c) Urusan Pemerintahan yang 

manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; 

dan/atau (d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. 

 Selanjutnya, dalam Pasal 14, ditentukan pula bahwa penyelenggaraan 

urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber 

daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.  Urusan 

pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi 

kewenangan Daerah kabupaten/kota.  Urusan Pemerintahan bidang energi dan 

sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas 

bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan bidang 

energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung 

panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil 

mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. 

Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil 

kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil 
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diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. 

Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota yang dimaksud kurang dari 4 

(empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan 

prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan. 

 Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota dicantumkan pula secara 

eksplisit dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan urusan-urusan 

pemerintahan konkuren lain yang tidak tercantum dalam Lampiran undang-

undang dianggap sebagai menjadi kewenangan tiap tingkatan pemerintahan 

atau susunan pemerintahan masing-masing, yang penentuannya dilakukan 

dengan menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan 

konkuren seperti yang dimaksud di atas. Urusan pemerintahan konkuren 

tersebut ditetapkan dengan peraturan presiden. 

 Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang tidak 

berakibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan 

pemerintahan atau susunan pemerintahan yang lain juga ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. Perubahan-perubahan yang dipandang penting dapat 

dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria 

pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud di atas. 

 Menurut Pasal 16, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan konkuren berwenang: (a) menetapkan norma, standar, prosedur, 
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dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan (b) 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Norma, standar, prosedur, 

dan kriteria yang dimaksud tercermin dalam rumusan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh kementerian dan 

lembaga-lembaga pemerintah nonkementerian yang pelaksanaannya harus 

dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Penetapan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan paling lama 2 

(dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan 

urusan pemerintahan konkuren diundangkan. 

 Ditegaskan pula dalam Pasal 17 bahwa Pemerintahan Daerah berhak 

menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menetapkan kebijakan Daerah, 

Pemerintahan Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan 

kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal kebijakan 

Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, 

prosedur, dan kriteria tersebut, Pemerintah Pusat berwenang membatalkannya 

sebagaimana mestinya. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, 

Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
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maka penyelenggara Pemerintahan Daerah berhak melaksanakan sendiri 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahnya. 

 Penyelenggara Pemerintahan Daerah diharuskan memprioritaskan 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut harus berpedoman pada standar 

pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai standar pelayanan minimal ini diatur dengan peraturan 

pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat diselenggarakan: (a) sendiri oleh Pemerintah Pusat; (b) 

dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas 

Dekonsentrasi; atau (c) dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas 

Pembantuan. 

 Instansi Vertikal yang dimaksud di atas harus dibentuk setelah 

mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan 

absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang 

nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan persetujuan dari gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada 

Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan 

menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Peraturan 
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menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian seperti yang dimaksud 

ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri. 

 Pasal 20 menentukan pula bahwa urusan pemerintahan konkuren yang 

menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: (a) sendiri oleh 

Daerah provinsi; (b) dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota 

berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau (c) dengan cara menugasi Desa. 

Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan 

asas Tugas Pembantuan tersebut dan kepada Desa sebagaimana dimaksud 

pada huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 

kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah 

kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. 

Sedangkan penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan 

dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan 

pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah. 

 Menurut Pasal 22, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam 

melaksanakan Tugas Pembantuan. Kebijakan Daerah hanya terkait dengan 

pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya. 

Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang 

menugasi. Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan 

disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD 

bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang 
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terpisah. Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh 

kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan 

penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang 

terpisah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah. 

 Selanjutnya, menurut Pasal 24, kementerian atau lembaga pemerintah 

nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi 

dan Daerah kabupaten/kota. Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang 

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan 

ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari 

Menteri. Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan 

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah.  Pemetaan 

Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan untuk menentukan Daerah yang 

mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi 

penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. Sedangkan pemetaan 

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh Daerah dalam penetapan 

kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
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 Lebih lanjut ditegaskan bahwa pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib 

yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan, digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah 

nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan secara nasional. Pemetaan 

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta pembinaan kepada Daerah 

dikoordinasikan oleh Menteri. 

 

3. Urusan Pemerintahan Umum 

 Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan umum meliputi: 

a. 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; 

b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, 

dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, 

regional, dan nasional; 
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d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

e. 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;  

f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan   

g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan 

kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. 

 Urusan pemerintahan umum itu dilaksanakan oleh gubernur dan 

bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota 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. Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Bupati/wali kota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan 

melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. 
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 Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan 

umum, menurut Pasal 26, harus dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah, 

disingkat FORKOPIMDA, yang terdiri atas Forkopimda provinsi dan 

Forkopimda kabupaten/kota, serta forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. 

Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi 

pimpinan di Kecamatan diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh 

bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk 

Kecamatan. Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota 

terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan 

pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Anggota 

forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan 

pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan. 

Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi 

pimpinan di Kecamatan tersebut dapat mengundang pimpinan Instansi 

Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan diatur 

dalam peraturan pemerintah. 

  

D. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia 

 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. Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara 
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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. Perangkat Daerah adalah organisasi atau 

lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala daerah sendiri 

semakin memiliki keleluasaan dalam mengelola daerah seiring dengan pelaksanaan 

demokrasi langsung.
13

 Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas 

Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah 

Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, 

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Perangkat Daerah dibentuk 

oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan 

kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi 

perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur 

untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan 

persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

 Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan 

                                                 
13 Janpatar Simamora, Pasang Surut Model Demokrasi Lokal dan Implikasinya Terhadap Efektifitas 

Pemerintahan di Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi STIA Lembaga Administrasi Negara Bandung, Volume IX 

Nomor 2, Agustus 2012, hlm. 248. 
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menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan 

Pemerintah Pusat meliputi: 

1. Politik luar negeri; 

2. Pertahanan; 

3. Keamanan; 

4. Yustisi; 

5. Moneter dan fiscal nasional; dan 

6. Agama 

 Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibagi berdasarkan kriteria 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan 

antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas 

urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 

16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 

daerah yang bersangkutan. 

 Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah 
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lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya 

lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, 

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang terdiri atas 

pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. 

 Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas 

desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan 

daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan 

otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. 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. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan 

secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada 

peraturan perundang-undangan. 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 
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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. 

 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. 

 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. 
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 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 perundang-undangan. 

 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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E. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

 Penyerahan sumber-sumber keuangan kepada daerah oleh pemerintah pusat 

sangat erat kaitannya dengan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah sebagai 

konsekuensi dianutnya asas desentralisasi. Oleh karena itu, sumber-sumber keuangan 

yang diserahkan kepada daerah mestinya sebanding dengan tugas dan tanggungjawab 

yang diserahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. 

Dengan kata lain, perimbangan keuangan harus menunjukkan bahwa penyerahan 

urusan-urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah mencerminkan adanya 

keseimbangan dengan penyerahan pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber 

keuangan yang ada di daerah. 

 Apabila dikaitkan dengan batasan perimbangan keuangan yang merupakan isi 

dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah, persoalan hubungan keuangan yang 

paling penting untuk diperhatikan ialah apa yang menjadi beban pemerintah pusat di 

dalam melaksanakan tanggungjawab pemerintahan yang menjadi tugas dan 

kewajiban pemerintah pusat, serta apa yang dibebankan kepada pemerintah daerah 

sebagai tanggungjawab dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerah. Perlu 

kita ketahui bersama bahwa perimbangan keuangan tidak berarti pemberian sumber-

sumber keuangan antara pusat dan daerah dalam Negara kesatuan. Namun pada 

hakikatnya tetap merupakan subsidi dari pemerintah pusat kepada daerah.  

 Pemerintah daerah juga harus mempunyai kemampuan untuk menentukan 

secara objektif kebutuhan akan keuangan yang diperlukan untk membiayai 

penyelenggaraan dan menyediakan pelayanan yang diperlukan masyarakat daerah. 

Artinya pemerintah daerah harus dapat melakukan perhitungan-perhitungan yang 



35 

 

 

 

matang dan rasional mengenai rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 

sehubungan dengan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, berdasarkan 

rencana kegiatan tersebut, pemerintah daerah harus dapat menentukan secara tepat 

dan objektif rencana pembiayaan masing-masing kegiatan, sehingga akan diketahui 

kebutuhan keuangan yang diperlukan dalam satu tahun anggaran. 

 Pemerintah pusat harus dapat memberikan subsidi yang adil dan terukur 

kepada masing-masing daerah untuk membiayai kekurangan dana. Artinya 

pemerintah pusat harus cermat melihat kondisi objektif dari suatu daerah sehingga 

dalam menentukan besarnya subsidi harus didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan yang dapat diterima oleh daerah penerima subsidi. Untuk 

mengeliminasi anggapan yang sering dikeluhkan oleh daerah-daerah yang memiliki 

potensi sumber daya alam, bahwa dana perimbangan yang berasal dari dana alokasi 

umum adalah merugikan mereka, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat 

dalam mengeluarkan regulasi harus sebanyak mungkin melibatkan komponen 

masyarakat daerah. Secara normatif diperjelas dalam prinsip umum hubungan 

keuangan pemerintah pusat dengan daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai 

berikut: 

1) Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk 

membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau 

ditugaskan kepada daerah. 

2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerah sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
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a. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah; 

c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan 

daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan 

d. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dana insentif 

(fiscal). 

3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

ditugaskan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 

dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan 

sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.  

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 

undang-undang. 

 Merujuk pada Pasal 279 tersebut sekiranya dapat disimpulkan bahwa 

penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah 

maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan 

urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. 

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus 

mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan 

dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. 
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 Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban 

atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber 

keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang 

kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan 

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat 

menggunakan instrument Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu daerah 

sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pemahaman Mengenai Metode Penelitian  

 Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan 

adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. 

Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian 

Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah:
14

  

 “Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, 

kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum 

tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.” 

 

B. Spesifikasi Penelitian  

 Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu: 

menggambarkan dan menguraikan secara sistematika semua permasalahan, kemudian 

menganalisanya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai dasar 

mengetahui tentang Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

                                                 
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Univeritas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm. 

3. 
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 Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis, karena merujuk pada Pendapat 

Soejono Soekanto
15

 yaitu: 

 Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk 

mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun 

teori-teori baru. 

 

C. Metode Pendekatan 

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan 

data sekunder sebagai data utama.
16

 Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu 

suatu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai literatur yang dapat 

memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat 

bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, 

karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media massa, serta sumber data sekunder lainnya yang 

terkait dengan permasalahan. 

 

D. Tahap Penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian 

melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan 

data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam penelitian ini 

dikumpulkan melalui: 

� Penelitian Kepustakaan 

                                                 
15 Ibid, hlm. 119. 
16 Roni Haniitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm. 93. 
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 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji gambaran sistematis tentang Tugas dan 

Tanggungjawab Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

 Untuk mendapatkan berbagai bahan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer 

 Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, Peraturan perundang-undangan yang 

penulis kaji dan analisis mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang terkait lainnya. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

 Berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer 

dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli 

terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait. 

3) Bahan Hukum Tersier 

 Yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder”, seperti 

kamus hukum, kamus bahasa Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris, kamus bahasa Belanda dan 

ensiklopedia. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Kegiatan utama yang 

dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library research). 

� Studi kepustakaan (library research)  
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1) Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan tentang Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah 

Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan 

mengenai pemerintah daerah. 

2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian 

yang teratur dan sistematis. 

 

F. Alat Pengumpulan Data 

 Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat 

menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data 

sekunder dan data primer adalah: Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi 

bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan serta 

bahan lain dalam penulisan ini. 

 

G. Analisis Data 

 Analisis data menurut Otje Salman S dan Anthon F. Susanto yaitu, “analisis yang 

dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) 

dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.
17

 Analisis data dalam penelitian 

ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa: 

Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-

analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang 

                                                 
17 Otje Salman S dan Anthon F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, 

Bandung, 2008, hlm. 13. 
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nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus 

matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  


