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Menyelamatkan Masa Depan Otonomi Daerah 

Oleh: Ahsanul Minan 

 

Pengaturan tentang system pemerintahan daerah di Indonesia memiliki sejarah yang 

cukup panjang. Ada 5 (lima) babak yang setidaknya sering dijadikan rujukan historis dalam 

melihat perjalanan penerapan system pemerintahan daerah. Periode pertama, babak kolonialisme 

Belanda, dimana mulai pada tahun 1822 diterbitkann peraturan “Regelement op het Beleid der 

Regering van Nederlandsch Indie” yang mengatur bahwa sistem yang digunakan adalah 

sentralisasi. Baru pada tahun 1903 pemerintah kerajaan Belanda melalui staatsblaad 1903/326 

menetapkan suatu Wethoudende Decentralisatie van her Bertuur in Nederlandch Indie atau 

dapat disebut sebagai undang-undang desentralisasi yang memberi wewenang kepada daerah 

otonom (gewest) yang memiliki kewenangan mengurus keuangan sendiri. Ketentuan ini 

kemudian dipertegas lagi melaluiDecentralisatie Besluit dan Locale Redenor-denantie yang 

dikeluarkan tahun 1905. 

Periode kedua, era kolonialisme Jepang, yang menerapkan sistem sentralisasi penuh 

dengan kekuasaan militer sebagai sentralnya. Bekas wilayah jajahan Belanda di bagi kedalam 3 

komando yang dilaksanakan oleh komando angkatan masing masing yang disebut Gunseikan.  

Periode ketiga adalah era Orde Lama. Pada periode ini, terjadi beberapa kali 

pergolakan politik baik dengan kaum colonial pada masa awal kemerdekaan, maupun pergolakan 

politik internal akibat diterapkannya system demokrasi liberal. Berbagai pergolakan ini 

membawa implikasi kepada perubahan pengaturan tentang system pemerintahan daerah. Namun, 

secara umum, selama era orde lama ini, diterapkan system otonomi daerah dengan berbagai 

perbedaan pemeringkatan daerah otonom. 

Periode keempat, era orde baru. Pada era ini, dua daerah otonom dibagi menjadi 2 

tingkat, yaitu Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Kepala Daerah adalah Pejabat Negara 

yang menjalankan tugas-tugas di bidang dekosentrasi dan sebagai Kepala Eksekutif dalam 

bidang desentralisasi. Untuk kedua tugas ini Kepala Daerah bertanggung jawab kepada 

Pemerintah Pusat, sedangkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah hanya 

memberikan keterangan pertanggungjawaban dalam bidang tugas pemerintahan daerah. 
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Pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah yang dikenal dengan tiga 

jenis pengawasan, yaitu : pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. 

Periode kelima adalah masa Reformasi hingga saat ini. Sejak diberlakukannya UU 

nomor 22 tahun 1999, system desentralisasi diterapkan secara luas, dimana wewenang 

pemerintahan yang dikecualikan untuk dapat diselenggarakan oleh daerah hanya mencakup 

bidang politik luar negeri,pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta  

kewenangan bidang lain, yang meliputi kebijakan tentang  perencanaan nasional dan 

pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem 

administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber 

daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta  teknologi tinggi yang strategis, 

konservasi, dan standardisasi nasional. 

Dalam perspektif sosiologi hukum, pemberlakuan system “desentralisasi maksimal” 

(sebutan ini kiranya tepat karena hanya ada 6 kewenangan yang tidak diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah), dilatari oleh runtuhnya hegemoni kekuasaan rezim orde baru yang 

sentralistik, sehingga mendorong masyarakat luas untuk menggugat pondasi kekuatan ekonomi 

dan politik agar tidak lagi sentralistik. Momentum kejatuhan rezim Soeharto melahirkan 

semangat, ideology, dan definisi baru tentang system demokrasi pemerintahan. Sehingga dalam 

perspektif sosiologi hukum, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan system desentralisasi melalui 

UU nomor 22 tahun 1999 merupakan sebuah (dalam termonilogi Steven Vago) reaksi hukum 

terhadap perubahan masyarakat, dimana hukum berupaya menyerap berbagai ide dan nilai-nilai 

baru yang berkembang dalam masyarakat. Dan selanjutnya, UU ini setelah diundangkan beralih 

peran menjadi peran pro-aktif dalam membentuk system baru (law as social engineering and 

social control).   

Setidaknya terdapat dua dua misi dari penerapan desentralisasi ini, 

yaitu: Pertama, untuk memuaskan semua daerah dengan memberikan ruang partisipasi politik 

yang tinggi melalui „desentralisasi politik‟ dari pusat kepada daerah, dan memberikan 

kesempatan dan kepuasan politik kepada masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk 

menikmati simbol-simbol utama demokrasi lokal (misal, pemilihan Kepala 

Daerah). Kedua, untuk memuaskan daerah-daerah kaya sumber daya alam yang „memberontak‟ 
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dengan memberikan akses yang lebih besar untuk menikmati sumberdaya alam yang ada di 

daerah mereka masing-masing. 

Meskipun pemberlakuan system desentralisasi ini telah sukses meredam potensi 

disintegrasi bangsa (yang menjadi salah satu dampak positif terbesarnya), namun terdapat 

beberapa kelemahan yang muncul dan kurang terantisipasi secara baik. Pertama, pemberlakuan 

system desentralisasi kurang diikuti oleh pelembagaan system partisipasi masyarakat. UU nomor 

22 tahun 1999 maupun UU nomor 32 tahun 2004 hanya membuka kran demokrasi dan 

partisipasi masyarakat, namun kurang secara intensif mencurahkan perhatian tentang bagaimana 

mengkanalisasi partisipasi masyarakat. Maka tak heran jika yang muncul kemudian adalah 

fenomena sebagaimana dinyatakan oleh Samuel Huntington sebagai berikut: 

(1) Increased political participation leads to increased policy polarization within society; 

(2) Increased policy polarization leads to increasing distrust and a sense of decreasing political 

efficacy among individuals; 

(3) A sense of decreasing political efficacy lead to decreased political participation.1 

Sinyalemen Huntington untuk point pertama, tampak nyata dalam perkembangan 

penerapan desentralisasi di Indonesia, dimana terjadi fragmentasi politik yang meluas di daerah 

terutama pada saat diselenggarakannya Pemilukada, sehingga tidak sedikit terjadi konflik 

kekerasan. Sedangkan point kedua dan ketiga terejawantahkan dalam praktek desentralisasi di 

Indonesia ke dalam bentuk meningkatnya apatisme public. 

Kedua, terjadi ketidakseimbangan antara peningkatan kualitas demokrasi politik dengan 

demokrasi ekonomi. Kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengelola sumber daya 

ekonomi lokal belum memadai sehingga banyak menimbulkan ketersendatan proses 

pembangunan daerah. Dalam konteks ini, kiranya tepat saran dari Huntington untuk mengalihkan 

issue ke pembangunan ekonomi atau setidaknya menyeimbangkan perhatian antara 

pembangunan system politik dan system ekonomi. 

 

                                                           
1  Michel Crozier, Samuel P. Huntington, and Joji Watnuki, US Political Thought, 
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