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ABSTRAK 

Penelitian  ini mengkaji peran dan fungsi  kepala  daerah  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  apakah 
telah  sesuai  atau  belum  dengan norma dan kaidah otonomi daerah dan standar kepala daerah dalam 
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  menurut  prinsip-prinsip  demokrasi.   

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan  pendekatan  
perundang-undangan,  analisis  konsep  hukum  dan kasus, dengan  mengkaji berbagai aturan hukum yang berkaitan 
dengan permasalahan yang  dibahas.  Sedangkan sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah bahan hukum 
primer dan  bahan hukum sekunder, yang  dikumpulkan dengan  teknik  gabungan  bola  salju  dan  teknik  sistematis.  
Kesimpulan, diambil dengan  analisis  bahan hukum dengan  teknik interpretasi, konstruksi, evaluasi dan 
sistematisasi, sehingga diproleh suatu pengertian yang logis.   

Dari hasil penelitian  ini, dapat disimpulkan  bahwa kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  
daerah  otonom  mempunyai  hak  dan  berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat, atas prakarsa  dan  inisiatif  daerah  harus sesuai  dengan  norma  atau  kaidah  yang berlandaskan 
otonomi daerah, seperti yang ditentukan dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  
Pemerintahan Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota,  serta  
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2008  tentang Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan.  Standar  kepala  
daerah  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi prinsip demokrasi dan mendapat  dukungan  
dari Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  partisipasi  masyarakat  yang meliputi ; perencanaan dan pelaksanaan 
program, dialog dengan publik dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan 

 
Kata kunci: otonomi daerah, kewenangan dan demokrasi. 

 

PENDAHULUAN 
 
 Latar Belakang   

Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menganut  paham demokrasi,  sehinggga  semua  
kewenangan  adalah  dimiliki  oleh  rakyat.  Negara Indonesia yang besar dan luas dari segi georafis serta terdiri dari 
beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan laut, akan tidak mungkin dapat melaksanakan demokrasi secara terpusat.Oleh 
karena itu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur 
pemerintahan daerah. Sebagai  konsekwensi  yuridis  konstitusional,  maka  dibentuklah  pemerintahan daerah yang 
diatur dengan peraturan perundang-undangan.  

Keberadaan  pemerintah  daerah  secara  konstitusional,  dimana  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  
Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 
provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan 
undang-undang. Pemerintahan negara membagi-bagi pemerintahan menjadi  pemerintah  daerah,  yang  bertujuan  
mempercepat  terwijudnya kesejahteraan masyarakat. Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  
menganut  asas desentralisasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  dengan  memberikan kesempatan  dan  
keleluasaan  kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  Otonomi Daerah.  

Desentralisasi  merupakan  penyerahan  segala  urusan,baik  pengaturan dalam  pembuatan  peraturan  
perundang-undangan,maupun  penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 
selanjutnya menjadi  urusan  rumah  tangga  sendiri.  Desentralisasi  pemerintahan  yang pelaksanaan  diwujudkan  
dengan  pemberian  otonomi  kepada  daerah-daerah, didalam  meningkatkan  daerah-daerah  mencapai  daya  guna  
dan  hasil  guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan 
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pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk  melaksanakan  berbagai  urusan  
pemerintahan  sebagai  urusan  rumah tangganya , serta sekaligus memiliki pendapatan daerah.  
        Kepala Daerah penyelenggara pemerintah daerah yang demokratis dengan menggunakan  prinsip  desentralisasi,  
maka  kepala  daerah  otonom  bukan perpanjangan pemerintahan pusat, tetapi menjadi pemimpin rakyat di daerah 
yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, 
berdasarkan peran serta dan partisipasi rakyat secara aktif. Pemerintahan  daerah  menurut  prinsip-prinsip  demokrasi  
diselenggarakan berdasarkan  prinsip-prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  berdasarkan  hukum  dan partisipasi  
rakyat.    

Dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah memberikan kewenangan bagi pemerintahan 
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai harapan 
rakyat di daerah. Bila  daerah  tidak diberikan  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  daerahnya,  maka  akan 
menimbulkan gejolak politik bahkan dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa. Dengan memberikan otonomi 
daerah melalui desentralisasi merupakan wujud dari pemberian  harapan  kepada  daerah  dari  kelompok  yang  
berkuasa  pada  elit kekuasaan  pada  pemerintah,  sehingga  kelemahan  dari  legitimasi  politis  dari pemerintah 
merupakan suatu fenomena dapat ditiadakan.   

Legitimasi  kekuasaan  pemerintah  sangatlah  lemah  pada  saat  transisi pemerintahan  dari  pemerintahan  Orde  
Baru  kepada  pemerintahan  Reformasi  , maka untuk memperkuat posisi pemerintah terhadap daerah-daerah 
dikeluarkan berbagai  regulasi  baru yakni  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  
Pemerintahan  di Daerah.  Menurut  pendapat  Sudono  Syueb prinsip  otonomi  menurut  UndangUndang Nomor 5 
Tahun 1974, adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dan bukan otonomi riil dalam Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah . Prinsip hak otonomi yang riil didasarkan pada  
kebutuhan  dan  kemampuan  yang  nyata  pada  pemerintah  daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui 
penggabungan asas desentralisasi, dekonsentralisasi  dan  tugas  pembantuan  menjadikan  essensi  otonomi  daerah 
semakin kabur dan tidak jelas, sehingga menimbulkan kerancuan dalam tataran praktik  di  daerah.  Pemerintahan  
saat  itu  lebih  mengedepankan  pelaksaaan dekonsentrasi.  Hal  ini  terlihat  dari  pengaturan  kewenangan  untuk  
menentukan kepala daerah ada pada pemerintah pusat.  

Dalam  era reformasi  diadakan  penyempurnaan  kembali  dibidang penatalaksanaan  pemerintahan  daerah,  
dengan  dikeluarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Namun dalam  implementasinya  terjadi  banyak  permasalahan dan kelemahan  dalam  penyelenggaraan 
pemerintahan  daerah  yaitu  dimasukkan  prinsip  liberal  yang  mengarah  pada kemunculan  daerah-daerah  akan  
menjadi  negara  federal,  serta  parlementarian dengan  memberikan  kewenangan  kuat  untuk  memberhentikan  
kepala  daerah dengan cara menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada 
DPRD.   

Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  tuntutan  penyelenggaraan  otonomi daerah,  maka  keluarlah 
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran  R.I  Nomor  4437),  sebagaimana telah mengalami  perubahan dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah , yang diundangkan pada  tanggal  28  April  2008  ,  Lembaran  Negara  Tahun  2008  Nomor  59  ; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 (selanjutnya dalam tesis ini disebut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  
2004  tentang  Pemerintahan  Daerah). Penyelenggaraan  pemerintah  daerah  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas 
pembantuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran 
serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah,  efisiensi,  efektivitas,  keanekaragaman  daerah,  dalam  
penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan azas-azas yakni asas  
desentralisasi adalah  penyerahan wewenang pemerintahan  oleh pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas 
dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil 
pemerintah dan/atau kepada instansi  vertikal di wilayah  tertentu.  Asas  tugas  pembantuan  adalah  penugasan  dari  
pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari 
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Asas desentralisasi merupakan 
penyerahan kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dalam  bidang  penetapan  
strategi  kebijakan  dalam  pencapaian  tujuan  progam kegiatan  kepada  gubernur  dan  instansi  vertikal  daerah  
sedangkan  tugas pembantuan merupakan tugas dari instansi tingkat atas kepada instansi bawahan yang  ada  di  
daerah  sesuai  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  instansi  yang memberikan  penugasan  dan  
dipertanggungjawabkan  kepada  instansi  yang memberikan penugasan.  
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Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 pada Pasal 18 Ayat (2),  : 
”Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.    
         Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kreteria eksternalitas, akuntabilitas  dan  efisien  
dengan  memperhatikan  keserasian  hubungan  antar susunan pemerintahan. Kreteria eksternalitas adalah pendekatan 
dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam  
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  tersebut.  Apabila  dampak  yang ditimbulkan  bersifat  lokal,  maka  urusan  
pemerintahan  tersebut  menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan 
apabila nasional manjadi kewenangan pemerintah.Lebih lanjut disebutkan kreteria akuntabilitas adalah pendekatan 
dalam pembagian urusan pemerintahan dengan  pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu 
bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang 
ditangani tersebut.   

Kewenangan daerah yang telah dirinci secara normatif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang  
kemudian  akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan pemerintahan daerah. Dengan demikian penyelenggaraan 
pemerintahan desentralisasi  bertujuan  untuk  meringankan  beban  pemerintah,  sehingga  bagi kepala daerah 
merupakan pusat pelaksana utama penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang  demokratis  dalam  kerangka  
otonomi  daerah  untuk  mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Sesuai  dengan  prinsip  otonomi  seluas-
luasnya  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  maka  pemerintahan  daerah  diberikan  kekebasan  dan 
kemandirian untuk mengurus rumah tangganya sendiri.  
 
Rumusan Masalah 
 
        Berdasarkan uraian latar lelakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
a.  Apakah fungsi  kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan  asas otonomi 

daerah? 
b.  Apakah standar penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kepala daerah telah memenuhi prinsip-prinsip 

demokrasi ?.  
 

Tujuan Penelitian  
 
Tujuan Umum  
       Secara umum penelitian ini bertujuan untuk  mengembangkan  ilmu  hukum  atau  menambah  khasanah  
pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan  kepala  daerah  
untuk  melaksanakan  peran, tugas dan fungsi  sebagai  penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan kaidah 
atau norma-norma yang berlandaskan asas otonomi daerah serta standar prinsip-prinsip demokrasi.  
 
Tujuan Khusus 
 
         Tujuan khusus penelitian ini adalah ingin meneliti dan menganalisis  hal- hal yang berhubungan dengan antara 
lain : 
a. Untuk  menganalisis  fungsi  kepala  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah apakah telah sesuai atau 

belum dengan kaidah atau norma-norma yang berlandaskan asas otonomi daerah.  
b. Untuk  menganalisis  apakah standar  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  oleh kepala daerah telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. 
  

METODE PENELITIAN  
 
       Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan  pendekatan  
perundang-undangan,  analisis  konsep  hukum  dan kasus, dengan  mengkaji berbagai aturan hukum yang berkaitan 
dengan permasalahan yang  dibahas.  Sedangkan sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah bahan hukum 
primer dan  bahan hukum sekunder, yang  dikumpulkan dengan  teknik  gabungan  bola  salju  dan  teknik  
sistematis.  Kesimpulan, diambil dengan  analisis  bahan hukum dengan  teknik interpretasi, konstruksi, evaluasi dan 
sistematisasi, sehingga diproleh suatu pengertian yang logis   
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
Peranan, Fungsi – fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Berdasarkan atas Prinsip-prinsif Demokrasi  
 
1. Dukungan  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  Legitimasi  

Fungsi Kepala Daerah  Dalam sistem pemerintahan daerah adanya pembagian kekuasaan antara Dewan  
Perwakilan  Rakyat  Daerah sebagai  badan  legislatif  dan  pemerintah daerah/kepala  daerah  sebagai  badan  
eksekutif.  Kedua  lembaga  penyelenggara pemerintah daerah memiliki hubungan kerjasama serta saling tidak 
menjatuhkan dan kesetaraan satu dengan yang lainnya. Menurut penjelasan umum UndangUndang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah baik di daerah 
provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan eksekutif daerah, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota merupakan lembaga  legislatif  daerah,  serta  
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.  

Hubungan fungsional antara legislatif daerah dan eksekutif daerah harus berlangsung  secara  harmonis  untuk  
menuju  terciptanya  kesejahteraan rakyat.Sebagai lembaga wakil rakyat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menjalankan  fungsi  kemitraan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  dengan mempunyai hak dan fungsi 
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kepala daerah harus memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam  penyusunan  anggaran  dan  pembuatan  kebijakan  pemerintahan  daerah dalam 
mengutamakan kepentingan dan aspirasi rakyat. Hubungan kelembagaan yang  setara  antara  Dewan  Perwakilan  
Rakyat  Daerah  dan  kepala  daerah mencirikan prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Disamping itu kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan  keterangan  
pertanggungjawaban  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah. hubungan  antara  kepala  daerah  sebagai  
eksekutif  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagai  legislatif  ditandai  dengan  kesamaan kedudukan antara 
eksekutif dan legislatif dalam percaturan politik daerah sebagai partner dalam pengambilan kebijakan yang bersifat 
strategis.   

Pemerintahan  yang  sah  dan  diakui  (legitimate  goverment)  berarti  suatu pemerintahan yang mendapat 
pengakuan dan dukungan yang diberikan rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena 
pemerintahan karena pemerintahan  dapat  menjalankan  roda  bagi  aparatur  pemerintahan  dan perwujudan  
program-program  dari  aspirasi  masyarakat.  Harus  didasari  dan dipahami,  pemerintahan  yang  sedang  
dilaksanakan  atas  pemilihan  rakyat. Pemerintahan  untuk  rakyat  (goverment  for  the  people) bahwa  kekuasaan 
pemerintahan yang diberikan oleh rakyat dilaksanakan untuk kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan aspirasi  rakyat  dalam  merumuskan  dan  menjalankan  kebijakan  
dan  program pembangunan,  sehingga  pemerintah  memberikan  kebebasan  seluas-luasnya kepada rakyat dalam 
menyalurkan aspirasinya melalui media pers maupun secara langsung.    

Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi dimaknai 
adanya kemandirian dan kekebasan dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan asas 
tugas pembantuan  adalah  penyerahan  hanya  mengenai  tata  cara  menjalankan  tugas urusan pemerintahan. Sesuai 
dengan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan asas  otonomi dan  tugas  pembantuan  maka  pemerintah daerah dapat  membuat peraturan daerah dan 
peraturan kebijakan lainnya. Dengan demikian desentralisasi dalam  perwujudan  asas  otonomi  dan  tugas  
pembantuan  merupakan  delegasi kewenangan.  
Kepala  daerah  provinsi  yang  disebut  gubernur  dengan  delegasi kewenangan  untuk  melaksanakan  prinsip  
dekonsentrasi,  didasarkan  atas pelimpahan  wewenang  oleh  pemerintah  pusat,  yang  mempunyai  hubungan 
hierarki dalam struktur pemerintahan. Pelimpahan kewenangan urusan pemerintah kepada gubernur sebagai wakil 
dari pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal  di  wilayah  tertentu.Dekonsentrasi  dilaksanakan  
berdasarkan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dengan 
dekonsentrasi, kepala daerah provinsi hanya melaksanakan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  
tingkatnya  dengan pertanggungjawaban tetap berada pemerintah daerah.   

Penyelenggaraan  desentralisasi  dan  dekonsentrasi  memiliki  persamaan maupun perbedaan. Persamannya 
terletak pada penyerahan maupun pelimpahan urusan  kewenangan  pemerintahan  dari  pemerintah  kepada  
pemerintah  daerah yang  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Peraturan Pemerintah  
Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan Antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  
Provinsi,  Dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2008  tentang  
Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan.  Sedangkan  perbedaaan  terdapat  pada penyelenggaraan  desentralisasi  
adanya  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Republik 
Indonesia. Penyelenggaraan desentralisasi diakibatkan adanya tuntutan dan kebutuhan serta kepentingan daerah yang 
berbeda-beda sehingga perlu ditampung dalam bentuk aspirasi  daerah,  sehingga  perlu  diberikan  kewenangan  
untuk  mengatur  dan mengurus yang menjadi rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan dekonsentrasi merupakan 
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kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan dalam kaitan hukum adminsitrasi, bahwa pemerintah daerah dan/atau 
instansi vertikal di daerah hanya menyelenggarakan tata cara penyelenggaraan dekonsentrasi.   

Kepala  daerah  dalam  melaksanakan  kewenangan  desentralisasi,  tugas pembantuan  dan  dekonsentrasi  
merupakan  implementasi  dari  bentuk  Negara kesatuan, dimana kewenangan berada pada pemerintah pusat. 
Indonesia sebagai negara  keasatuan  memiliki  pemerintahan  negara  yaitu  pemerintah  pusat  dan pemerintah  
daerah.  Pemerintah  pusat  pada  kahikatnya  melimpahkan  atau penyerahkan  kewenangannya  kepada  pemerintah  
daerah.  Tugas  pembantuan diartikan  merupakan  penugasan  dari  pemerintah  kepada  pemerintah  provinsi, 
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa. Penugasan berkaitan dengan kewenangan yang 
dimiliki oleh pemerintah kepada pemerintah provinsi,  pmerintah  provinsi  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  
dan/atau pemerintah  desa.  Dengan  demikian  tugas  pembantuan  berkaitan  dengan kewenangan  penugasan  dari  
pemerintah  kepada  pemerintah  yang  berada dibawahnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala 
daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam setiap tindakan 
pemerintahan.  

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  
2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah pemerintah daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  
Pemerintah daerah adalah  Gubernur,Bupati  atau  Walikota,  dan  perangkat  daerah  sebagai  unsure penyelenggara  
pemerintah  daerah.  Gubernur  ,  Bupati,  dan  Walikota  masingmasing  merupakan  kepala  daerah  provinsi,  
kabupaten  dan  kota.  Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  Kepala daerah dalam menyelenggarakan fungsi sebagai 
pemimpin daerah terhadap pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, yakni; memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  
berdasarkan  kebijakan  yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; mengajukan rancangan 
peraturan daerah; menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama  Dewan  Perwakilan  
Rakyat  Daerah;  menyusun  dan  mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Angaraan Pendapatan dan Belanja 
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan 
terlaksananya kewajiban  daerah; mewakili daerahnya  di  dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan;dan  melaksanakan  tugas  dan wewenang 
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.    

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah, sesuai dengan  Pasal  27  Ayat  (1),  (2),  (3)  
dan  (4)  mempunyai  kewajiban  yakni, memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  Undang-
Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  mempertahankan  dan memelihara  keutuhan  
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  meningkatkan kesejahteraan  rakyat;  memelihara  ketentraman  dan  
ketertiban  masyarakat; melaksanakan kehidupan demokrasi; menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
undangan,  menjaga  etika  dan  norma  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  memajukan  dan  
mengembangkan  daya  saing  daerah, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan 
dan mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan  daerah,  menjalin  hubungan kerja dengan seluruh instansi 
vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, menyampaikan  rencana  strategis  penyelenggaraan  pemerintahan  
daerah  di hadapan  Rapat  Paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.    

Kepala  daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, sebagai komponen penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintah negara di 
daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan 
pemberdayaan masyarakat. Menurut Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, menyatakan bahwa dalam hubungan 
kerja kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendukung fungsi kepala daerah terhadap  
keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  meliputi  aspek penyusunan  kebijakan  daerah,  penyusunan  
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD),  Laporan  keterangan  pertanggungjawaban  dan  kebijakan 
pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.  

  
2. Perwujudan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang  
    Demokratis  
 

Partisipasi  masyarakat  dalam  pemerintah  daerah  merujuk  kepada masyarakat  yang  berdiam  dan  bertempat  
tinggal  dalam  suatu  batas  wilayah pemerintahan  daerah  dalam  arti  melakukan  berbagai  kegiatan  social 
kemasyarakatan serta menerima pelayanan publik dan mereka merasa menjadi bagian dari pemerintah daerah. 
Masyarakat dalam batas teritorial ini, dibutuhkan keterlibatan berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor dalam rangka 
pelayanan pemerintahan,  kemasyarakatan  serta  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah. 
Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien  dalam  penguatan  pemerintah  daerah  sehingga  
terdorong  partisipasi masyarakat yang semakin besar. Pemerintah daerah dibentuk untuk memberikan peluang  yang  
lebih  luas  keterlibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.   

Kepala  daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang demokratis (democratic local goverment) 
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan  tentang  pemerintahan  daerah  mendapat  dukungan  melalui  
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prinsip partisipasi masyarakat yang merupakan sesuatu hal yang essensial, syarat dan indikator dari demokrasi yang 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah pada Pasal 1 
huruf (i) yang pada  intinya  menyebutkan  bahwa  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus pemerintah daerah 
berdasarkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam penyerapan aspirasi masyarakat untuk 
menumbuhkembangkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan demokrasi.  

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menurut Pasal 43 huruf (c) , 
menyebutkan bahwa kepala daerah sebagai pemimpin penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  mempunyai  
kewajiban  menghormati kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah  
bermakna  bahwa  kepala  daerah  dalam  melaksanakan  kegiatan pemerintahan daerah berpedoman pada 
kewenangan tertinggi berada pada rakyat baik melalui badan perwakilan yang representatif maupun masyarakat 
secara langsung. Begitu  pula  melalui  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah 
disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf (d), dinyatakan bahwa  kepala  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  
wewenang  mempunyai kewajiban  untuk  melaksanakan  kehidupan  demokrasi,  dalam  perwujudan penyerapan  
aspirasi,  peningkatan  partisipasi  dan  menindaklanjuti  pengaduan masyarakat. Demokrasi yang dikembangkan 
bukan hanya merupakan partisipasi dan kontrol, partisipasi kekuasaan tetapi perlu dikembangkan partisipasi dalam 
memenuhi aspirasi mayarakat untuk mensejahterakan rakyat daerah. Konsep dari demokrasi,  partisipasi  merupakan  
hak  dasar  dari  masyarakat  untuk  terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses penyampaian pendapat atas 
kesadaran sendiri melalui berbagai berbagai sumber informasi pada proses pemerintahan.  

Proses keterlibatan partisipasi masyarakat dapat dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan program Menurut 
pendapat Bryan & White dalam M.R Khirul Muluk , bahwa partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program 
dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat pedesaan demi akselarasi 
pembangunan. Sedangkan pendapat M.R Khairul Muluk,  berpendapat bahwa partisipasi mencakup peran  serta 
dalam proses perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi,  dan penerimaan manfaat  pembangunan  dengan  
mempertimbangkan  otonomi  dan  kemandirian masyarakat.  Konsep  partisipasi  aktif  dikembangkan  untuk  
pemberdayaan masyarakat.  Dalam  demokrasi modern, partisipasi mengikutsertakan berbagai pihak dalam proses 
pengembangan masyarakat. Partisipasi yang baik adanya hubungan sejajar  semua  pihak  dan  bertanggungjawab  
dalam  upaya  menuju  keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dalam hubungan  dengan  partisipasi  masyarakat  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam melaksanakan  urusan  
pemerintahan.  Per-tanggungjawaban  pelaksanaan pemerintahan  daerah  diselenggarakan  dalam  pembuatan  
keputusan  kebijakan daerah maupun dalam perencanaan penyusunan program-program pembangunan.  

Dalam  pemerintahan  daerah,  pelaksanaan  partisipasi  masyarakat  mampu menyelenggarakan  pemerintah  
daerah  yang  demokratis,  pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan masyarakat. Partisipasi masyarakat 
dalam pemerintahan daerah melibatkan masyarakat dalam keseluruhan dengan interaksi komunikasi dua arah dengan 
melibatkan potensi masyarakat dalam mempengaruhi keputusan  kebijakan,  serta  partisipasi  masyarakat  dapat  
melibatkan  individu maupun  kelompok.  Partisipasi  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  sasaran program 
pembangunan yang telah dilakukan maupun sedang dalam pelaksanaan, pelayanan dari pemerintah daerah, kebutuhan 
masyarakat, anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun alokasi sumber daya lainnya.   

Proses pelaksanaan  program  dan  pelaksanaan  pembangunan  dalam  demokrasi pemerintahan  daerah  yang  
berlandaskan  partisipasi  masyarakat  meliputi  : perencanaan dan pelaksanaan program, dialog dengan publik dan 
pengambilan keputusan yang diuraikan dibawah ini. 

  
a. Penyelenggaraan Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan  
       Pemerintahan daerah dalam melaksanaan kegiatan pembangunan di awali dengan  pembuatan  perencanaan  
program  pembangunan.  Perencanaan  program berorientasi pada visioner yang merupakan salah satu diantara ciri 
penting dan mendasar  dalam  perencanaan  program.  Perencanaan  program  yang  diarahkan masa depan untuk 
mewujudkandan memenuhi kepentingan umum. Kepentingan umum mempunyai dampak pada keberhasilan 
pelaksanaan program pembangunan daerah, sehingga para penyelenggara pemerintahan daerah berkeyakinan mampu 
untuk  mewujudkan  sasaran  sesuai  dengan  perencanaan  program  yang direncanakan oleh penyelenggara 
pemerintahan daerah serta mendapat dukungan masyarakat setempat.  Pembangunan  yang  dilaksanakan  di  segala 
bidang dengan menerapkan prinsip based development, yakni pembangunan serta tujuan utama pembangunan itu 
tumbuh dari masyarakat dan dilakukan demi masyarakat serta  berdasarkan  kekuatan  masyarakat  demi  
kesejahteraaan  masyarakat itu sendiri. Dengan pembangunan yang berbasis pada masyarakat menumbuhkan sikap 
dan loyalitas  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  sesuai dengan semangat otonomi 
daerah.  
.  Dalam  perencanaan  program  pembangunan  pada pemerintahan daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah selanjutnya disebut  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  adalah  dokumen  perencanaan daerah  untuk  
periode  1  (satu)  tahun.  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah (RKPD), kemudian ditetapkan sebagai kebijakan 
daerah sebagai arahan dan/atau tindakan yang diambil oleh kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah baik 
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sendiri-sendiri maupun bersama yang dituangkan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala 
daerah, keputusan dewan perwakilan rakyat daerah, atau keputusan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.   

Proses perencanaan program yang dilakukan oleh kepala daerah melalui  partisipasi masyarakat dengan 
penyerapan aspirasi masyarakat, dari tingkat desa sampai  daerah  sebagai  kegiatan  partisipasi  masyarakat  dalam  
mewujudkan pemerintah  demokrasi.  Perencanaan  program  pembangunan  yang  melibatkan partisipasi  masyarakat  
pada  daerah  yang  merupakan  hasil  pembahasan  pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dijadikan kebijakan 
pemerintah daerah menjadi  rencana  program  pemerintah  daerah  kabupaten  atau  kota,  provinsi. Rencana  
program  pemerintahan  daerah  dijadikan  pedoman/arahan  dalam melaksanakan pembangunan daerah yang sering 
disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah di danai dari  
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  baik  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/kota maupun Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Provinsi,  sedangkan  yang  berskala  nasional  
didanai  oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.   

Perencanaan  program  dari  pemerintah  daerah  yang  dituangkan  dalam Rencana  Kerja  Pembangunan  
Daerah  yang  telah  ditetapkan  dalam  kebijakan daerah,  maka  kepala  daerah  melaksanakan  dengan  peraturan  
kepala  daerah, maupun  dengan  keputusan  kepala  daerah.  Kepala  daerah  berkewajiban selanjutnya  melakukan  
sosialisasi  rencana  kerja  pembangunan  daerah  kepada masyarakat agar program pembangunan terlaksana secara 
berkesinambungan dan dapat  berhasil  dengan  baik  sesuai  dengan  sasaran.  Sosialisasi  program pembangunan  
oleh  kepala  daerah  sebagai  unsur  pemerintah  daerah  untuk memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  
berpartisipasi  menyuksesskan program pembangunan daerah. Tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, maka 
rencana  kerja  pembangunan  daerah  tidak  akan  dapat  terlaksana  dengan  baik. Pelaksanaan program 
pembangunan dilaksanakan di dalam masyarakat bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  
memperluas  kesempatan kerja.  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  kewenangan yang 
dimiliki senantiasa, mendengar, memperhatikan permasalahan, kebutuhan, keinginan dan aspirasi masyarakat daerah 
untuk mengantarkan daerah menuju keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah.  
 
b. Dialog dengan Publik 
 

Dialog  dengan  publik  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  merupakan  sebuah  
komunikasi  untuk  menyerap  aspirasi masyarakat  dalam  keikutsertaannya  berpartisipasi  demi  mensukseskan 
pembangunan daerah.   

Kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah melaksanakan kegiatan  pembangunan  yang  
berdasarkan  atas  partisipasi  masyarakat  yang membawa  dampak  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  
bersama dengan  perangkat  daerah.  Perangkat  daerah  merupakan  penyelenggara perencanaan program daerah 
yang dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah. Kepala  daerah  sebagai  penanggungjawab  daerah  dalam  
penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan  
Perwakilan  Rakyat  Daerah  serta  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat  daerah  melalui  media  massa  
cetak  maupun  elektronik. Pertanggungjawaban dari kepala daerah sebagai pengakuan terhadap kehormatan 
pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dalam pemerintah daerah 
hanya sebatas wilayah teritorial pemerintahan daerah.   

Dalam  mewujudkan  pemerintahan  daerah  yang  demokratis,  dimana kehendak  masyarakat  tercermin  dalam  
penyelenggara  pemerintahan  daerah. Pemerintahan daerah yang melaksanakan pemerintah demokrasi dalam 
kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan merupakan proses kegiatan  yang  melibatkan  
peranserta  masyarakat  daerah.  Penyelenggaraan pemerintah daerah berfungsi untuk menghubungkan kepentingan 
masyarakat yang dibutuhkan, agar program-program pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. 
Program-program pembangunan daerah dilaksanakan didasarkan atas perencanaan program.  Sebelum  menetapkan  
perencanaan  pembangunan  daerah  kepala  daerah melakukan evaluasi pembangunan untuk mengetahui terhadap 
keberhasilan dan kegagalan  dalam  pelaksanaan  program  pembangunan  daerah.  Melalui  data keberhasilan  dan  
kegagalan  maupun  hambatan  pelaksanaan  program pembangunan, maka kepala daerah dalam tahun berikut 
membuat perencanaan program pembangunan berikutnya sesuai dengan evaluasi program pembangunan. 
Pelaksanaan  program  pembangunan,  kepala  daerah  berkewajiban  untuk melakukan penyerapan aspirasi 
masyarakat terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan di dalam masyarakat serta menampung 
pengaduan masyarakat terhadap  permasalahan-permasalahan  serta  menindak  lanjuti  pengaduan  dari masyarakat 
daerah. Penyerapan aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat untuk  mengetahui  kegiatan  pembangunan  
dapat  dimanfaatan  sebesar-besarnya bagi  masyarakat.  Dengan  kegiatan-kegiatan  tersebut,  kepala  daerah  perlu 
mengadakan  kegiatan  dialog  dengan  publik.  Dialog  publik  dapat  dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 
komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Pemerintahan daerah dalam melakukan komunikasi satu arah dapat 
memberikan informasi  kepada  masyarakat  melalui  pengumuan,  leaflet,  laporan  tahun pertanggungjawaban 
kepala daerah, pemasangan baliho yang berkesan informasi pemerintahan  dan  pembangunan  maupun  lain-lainya.  
Sedangkan  komunikasi dengan dua arah dapat dilakukan melalui konsultasi melaui survei, pertemuan dengan 
masyarakat, seperti yang dilaksanakan pemerintah provinsi Bali disebut mesimakrama, maupun dengar pendapat dan 
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lain-lain yang melibatkan seluruh komponen  masyarakat,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  program 
pembangunan  yang  sedang  dilakukan  maupun  yang  akan  dilakukan  di  masa mendatang. Dialog  dengan  publik  
suatu  sistem  pemberdayaan  masyarakat  yang terencana  untuk  memberikan  kewenangan  kepada  masyarakat,  
sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta  memanfaatkan  
sesuai  dengan  potensi,  kemampuan  dalam  pelaksanaan program-program pembangunan dari pemerintahan daerah. 
Pemberdayaan adalah upaya  untuk  memberikan  kebebasan,  kemandirian  dan  keleluasaan  bagi masyarakat  sesuai  
dengan  pilihan-pilihan  dalam  perubahan  sosial  sehingga berdayaguna  dan  berhasilguan.  Proses  dalam  
melaksanakan  dialog  publik, masyarakat  dapat  memberikan  tanggapan  atau  menyalurkan  gagasan,  opini, 
tuntutan dan dukungan tentang keputusan yang akan atau telah dilaksanakan atau diputuskan oleh pemerintahan 
daerah.  Dialog  dengan  publik  merupakan  prakarsa  dan  inisiatif  dari  seorang kepala daerah didalam 
melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan kehidupan demokrasi di daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh kepala daerah dapat dilakukan melalui kunjungan kerja meninjau pelaksanaan program pembangunan yang telah 
atau akan dilaksanakan pada daerah kota maupun kabupaten. Dengan kunjungan  kerja  itu,  kepala  daerah  
berkewajiban  melakukan  dialog  kepada masyarakat terhadap program pembangunan yang telah dilakukan atau 
program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.   

Lembaga  pemerintahan  daerah,  disamping  kepala  daerah  juga  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
memiliki kegiatan untuk menyiapkan rancangan peraturan  daerah,  kunjungan  kerja,  koordinasi  dan  konsultasi  
kegiatan pemerintahan  dan  kemasyarakatan.  Menurut  Sadu  Wasistiono  dan  Yonatan Wiyono mengemukakan 
bahwa , kegiatan dialog dengan publik diistilahkan dengan konsultasi publik. Konsultasi publik merupakan proses 
untuk melaksanakan demokrasi yang bersifat substansial,  dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  
pembuatan kebijakan publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi,  sebelum  
dibahas  dengan  pemerintah  daerah  perlu  dilaksanakan konsultasi  publik,  terhadap  rancangan  peraturan  daerah  
yang  membebani masyarakat.  Sedangkan  peraturan  daerah  yang  bersifat  mengatur  kedalam pemerintahan daerah 
jarang dilakukan konsultasi atau diadakan dialog dengan publik.  

Proses  konsultasi  atau  dialog  publik  yang  dilakukan  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
memperbanyak rancangan peraturan daerah dan menyebarkan kepada pihak yang terkait, guna mendapat tanggapan 
lisan atau tertulis,  mengadakan  pertemuan  dengan  memberikan  paparan  atau  keterangan mengenai  rancangan  
peraturan  daerah,  mengadakan  kunjungan  kerja  untuk menyerap  aspirasi  masyarakat  dan  melakukan  publikasi  
melalui  media  cetak, elektronik, spanduk, leaflet dan lain-lain. Cara untuk melakukan dialog public dengan  cara  ini  
selalu  memperhatikan  dan  menempatkan  masyarakat  sebagai subyek dan obyek dalam partisipasi publik. Subyek 
dan obyek sasaran dialog dengan publik seharusnya sesuai dengan substansi yang dimuat dalam rencana peraturan 
daerah.  
 
c.Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan 
 

Dalam prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar 
mencerminkan perasaan  keadilan  masyarakat.  Kepala  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintah  daerah  sebagai  
eksekutif  dalam  rangka  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan  ketertiban  masyarakat  mempunyai  
kewenangan mengatur, membuat peraturan daerah bersama-sama dengan DPRD berdasarkan atas  kedaulatan  rakyat  
seharusnya  melibatkan  peran serta  masyarakat  dalam bentuk  mencari  masukan-masukan  atas  rancangan  
peraturan  daerah  sehingga efektif  dalam  pelaksanaannya  nanti  setelah  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat 
Daerah dan ditetapkan oleh kepala daerah. Kepala daerah melaksanakan penyelenggaraan  pemerintah  daerah  sesuai  
dengan  hak  mengurus  melakukan kebijakan-kebijakan  daerah  dalam  penyelenggaraan  program  pembangunan 
daerah. Sondang P.Siagian berpendapat, bahwa pada dasarnya peranan pemerintah dalam mewujudkan 
penyelenggaraan program pembangunan berwujud partisipasi aktif untuk turut serta memikirkan nasib sendiri dengan 
memanfaatkan lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirainya.  
Melalui  pendapat-pendapat dari masyarakat yang disalurkan dengan berbagai media akan meningkat kualitas 
pemerintah untuk menganbil keputusan.  

Sistem pengambilan keputusan mengenai kebijakan atau kebijaksanaa pemerintah terdiri dari tiga komponen 
pokok yaitu  input (masukan),  throughputs  (proses), dan  output (keluaran). Input adalah berbagai bahan yang 
dijadikan dasar yang perlu  mendapat  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan.  Proses (throughputs) dalam 
pengambilan keputusan pemerintah dilakukan oleh aparatur pemerintahan  yang  didasarkan  atas  masukan-masukan  
berbagai  komponen masyarakat. Sedangkan yang merupakan output (hasil) merupakan proses dari pengambilan  
keputusan  adalah  kebijaksanaan  pemerintah  yang  dituangkan berbagai bentuk peraturan perundangan.   

Produk hukum pengambilan keputusan sebagai langkah dalam berlakunya undang-undang  untuk  mengikat  
bagi  seluruh  masyarakat.  Menurut  Bintoro Tjokroamindjojo dalam Bambang Sunggono, menyebutkan bahwa 
pengambilan keputusan atau persetujuan formal terhadap suatu kebijaksanaan, yang biasanya  hal ini kemudian 
disahkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan  dalam  pemerintahan  daerah  merupakan  
dari  keseluruhan  system penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dengan demikian, 
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maka pengambilan keputusan dalam pemerintahan daerah berpedoman atau  berdasarkan  atas  keputusan  
perundang-undangan  dari  pemerintah  pusat. Proses  pengambilan  keputusan  yang  merupakan  kebijakan  
pemerintahan dilakukan melaui peran serta masyarakat yang tergantung luas permasalahan yang dibuat oleh lembaga 
pemerintahan. Peran serta masyarakat melalui kelompok-kelompok profesional maupun partai politik maupun secara 
individu yang dijamin dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Keputusan  kebijakan pemerintahan  yang  
dibuat  oleh  lembaga  pemerintahan  yang  berwenang membutuhkan  keterlibatan  masyarakat  (social  interest)  
sesuai  dengan permasalahan dan tingkat kebijakan sehingga terwujud pemerintahan demokratis (democratis  
goverment)  dan  masyarakat  demokratis  (democratic  societies) dengan produk hukum berupa peraturan perundang-
undangan.   

Bentuk  peraturan  perundang-undangan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  terhadap  pengambilan  
keputusan,  menurut  Pasal  7  Ayat  (1) Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan , disebutkan sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah   Pengganti  UndangUndang; 
c. Peraturan Pemerintah; 
d. Peraturan Priseden; 
e. Peraturan Daerah;  

Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  hierarkhi perundang-undangan,  produk  hukum  
dalam  pengambilan  keputusan  kebijakan daerah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentkan Peraturan Perundang-undangan, yakni peraturan daerah yang meliputi peraturan daerah 
provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota 
dibuat oleh dewan perwakilan  rakyat  daerah  kabupaten/kota  bersama  bupati/kota.  Disamping  itu pengambilan  
keputusan  berupa  peraturan  gubernur/bupati/walikota,  surat keputusan  gubernur/bupati/walikota,  keputusan  
pimpinan  dewan  perwakilan rakyat daerah provinsi/kabupaten/kota serta kebijakan lain yang dilakukan oleh kepala  
daerah  provinsi/kabupaten/kota  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dengan  tidak  
bertentangan  dengan  peraturan  lainnya.  

Kebijakan pengambilan keputusan dalam rangka untuk melaksanakan otonomi daerah  sebagai  perwujudan  
dalam  melaksanakan  hak  untuk  mengurus  dan mengatur  pemerintahan  daerah  sebagai  pelaksanaan  
keberhasilan  kegiatan pembangunan bagi masyarakat daerah. Kegagalan  dalam  proses  pembangunan  sebagian  
disebabkan  oleh kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan ini disebabkan salah dalam merumuskan 
masalah. Oleh karena itu sebelum keputusan diambil, proses awal yang harus dilakukan adalah penyamaan 
pandangan dan arti dari masalah/problem dan istilah lain yang sering dipergunakan dalam proses pengambilan 
keputusan, seperti:kebutuhan,  keinginan,potensi  (sumber  daya)  dan  tujuan.  Permasalahan sebagai ketidakpuasan 
dari masyarakat terhadap proses pelaksanaan pengambilan keputusan.  Masyarakat  daerah  walaupun  tidak  
mempunyai  hak  untuk  terlibat langsung  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  tetapi  kepala  daerah  yang 
merupakan pemimpin pemerintah daerah berkewajiban untuk mendengar suara aspirasi  rakyat.  Pengambilan  
keputusan  berada  pada  pengambil  kebijakankebijakan daerah. Walaupun demikian masyarakat melakukan 
kerjasama dengan unsur  pemerintahan  daerah  untuk  menyiapkan  partisipasi  masyarakat  dengan berbagai  saluran  
yang  ada.  Masyarakat  dapat  mempengaruhi  pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik 
melibat individu maupun kelompok masyarakat.   

Kepala  daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang demokratis terhadap pengambilan 
keputusan memberikan kebebasan, keleluasaan bagi  masyarakat  untuk  merencanakan  dan  melaksanakan  
program-program pemerintah  daerah  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  partisipasi  masyarakat dibidang  
pembangunan  daerah.  Kegiatan  kepala  daerah  dalam  mengemban program  pembangunan  daerah  harus  bersedia  
melakukan  dialogis  dan menampung partisipasi masyarakat.  
 
 

SIMPULAN DAN SARAN  
 
Simpulan 
 
          Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Kepala daerah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kepala pemerintahan daerah 

otonom yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas 
prakarsa dan inisiatif daerah telah sesuai dengan kaidah atau normanorma berlandaskan asas otonomi daerah, 
Pasal 10,12.,13 dan 14 Ayat (1) dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  Pemerintahanan,  antara  
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  serta  Peraturan-Pemerintah 
Nomor  7  Tahun  2008  tentang  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan. Kewenangan pemerintah daerah dalam 
hal mengatur dan mengurus yang dimiliki oleh kepala daerah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan 
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sesuai  dengan  otonomi  daerah  merupakan  atribusi  kewenangan  sesuai dengan  Pasal  18  Ayat  (6)  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilakukan oleh kepala daerah untuk menumbuhkembangkan 
pemerintahan atas prakarsa, inisiatif , kreatif  berdasarkan  partisipasi  masyarakat  daerah  untuk  melaksanakan 
pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dengan dilandasi dengan kedaulatan 
rakyat, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga 
terwujud  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  legitimate  yang  mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat 
daerah. Dukungan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representatif masyarakat sebagai 
legitimasi politik di daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang 
sesuai dengan atribusi kewenangan, kemudian  dapat  melakukan  delegasi  kepada  organ-organ  pemerintah 
lainnya, serta memberikan mandat kepada instansi bersifat internal untuk melaksanakan urusan kewenangan 
pemerintahan.  

 

Saran-Saran 
 
1. Kepala  daerah  merupakan  kepala  pemerintahan  daerah  sehingga  menjadi pemimpin daerah perlu memahami 

dan melaksanakan dengan benar otonomi daerah  sebagai  instrumen  politik  yang  digunakan  untuk  
mengoptimalkan sumber daya daerah sehingga dapat dipergunakan sebesar-besarnya kemajuan masyarakat  di  
daerah  terutama  untuk  menghadapi  tantangan  global, mendorong pemberdayaan masyarakat, 
menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas,  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dan  mengembangkan 
partisipasi  masyarakat  daerah.  Paradigma  baru  otonomi  daerah  yang  telah berkembang  dalam  
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  memberikan kewenangan  bagi  kepala  daerah  untuk  mengatur  dan  
mengurus  daerahnya dengan sebaik-baiknya, sehingga otonomi daerah dapat menjawab tantangan dan 
permasalahan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terletak  pada  pundak  kepala  daerah  
dalam  kedudukan,  peran  dan tanggungjawabnya  sebagai  kepala  daerah  otonom  maupun  kepala  daerah 
wilayah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  otonom  maupun pemerintahan daerah adminsitratif. 

2.  Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, kepala daerah merupakan figur dan cermin 
pemimpin pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kepala daerah harus mempunyai sikap dan prilaku keteladanan 
dalam melaksanakan pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  yaitu melibatkan  
partisipasi  masyarakat  daerah  dalam berbagai kegiatan kepala daerah sehari-hari. Kegiatan kepala daerah untuk 
mensinergikan pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat merupakan kinerja 
kepala daerah untuk menyelenggarakan pembangunan dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakatnya. 
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