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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kehendak untuk melakukan reformasi yang terjadi pada tahun 1998
beriringan dengan jatuhnya rezim Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto
yang telah berkuasa selama 32 tahun dalam kehidupan politik nasional,
tampaknya merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diartikan oleh siapa pun
dalam situasi di mana masyarakat sedang mengalami sebuah euphoria terhadap
perubahan.Bahkan, seringkali dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sifatnya klise,
jika sekarang setiap orang telah menemukan sebuah kosa kata yang baru, apakah
yang namanya reformasi, pembaharuan, dan atau pun reformasi.Dalam hal
penyelenggaraan pemerintahan daerah juga demikian.
Reformasi

ini

tidak

bisa

di

program

secara

teknoratik

oleh

pemerintah.Persoalannya, dalam banyak hal, justru ada pada pemerintah itu
sendiri.Terlepas dari persoalan seberapa mendalam perubahan telah terjadi, yang
jelas, begitu kata Satjipto Rahardjo, panoramanya sudah berubah.Pada tataran
formal perubahan sudah mulai merebak, namun pada tataran substantive
perubahan masih belum signifikan.Adanya persoalan tarik ulur ini menjelaskan
mengapa yang terjadi adalah reformasi setengah hati.1
Sejak diberlakukannya Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang
___________________________
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pemerintahan daerah, dapat dinyatakan bahwa tiada hari yang dilewati tanpa
membicarakan masalah otonomi daerah.Kebijaksanaan otonomi daerah melalui
otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota.Hal itu
dapat di tempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di
daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan
kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah,
peningkatan percepatan pembangunan daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula
penciptaan

baru

cara

berpemerintahan

yang

baik

dan

berwibawa

( good gevernence ).2
Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar tingkat
pemerintah dan pemerintahan daerah.Aspek hubungan wewenang memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah.Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil
dan selaras.Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan
persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi,.Agar mampu menjalankan perannya tersebut daerah diberikan
kewenangan yang seluas – luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
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menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
Pemerintahan Negara.3
UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( pengganti UU
No.22 Tahun 1999 ) telah disahkan pada tanggal 29 September 2004.UU ini
dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.Dengan
otonomi yang seluas – luasnya yang diberikan kepada daerah, diharapkan daerah
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu tuntutan demokrasi adalah terciptanya penyelenggaraan
pemerintahan di daerah yang dapat mencerminkan peranan rakyat.Salah satunya
adalah peranan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang dikenal dengan sebutan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ).Adapun salah satu indikatornya
adalah peranan Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah ( DPRD ) didalam

pelaksanaan fungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
Kebijakan adalah bentuk konkret dari proses persentuhan Negara dengan
rakyatnya.4
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Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) juga
berkaitan

dengan

kewenangan

DPRD

untuk

meminta

mengenai

pertanggungjawaban Kepala Daerah.Dengan kewenangan yang demikian besar
pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), diharapkan proses demokrasi
di daerah akan berjalan lebih baik.Anggota DPRD dituntut untuk memiliki
kepekaan yang tinggi dan aspiratif terhadap tuntutan masyarakat di daerah.
Demokrasi memang menuntut optimalisasi peranan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( DPRD ) sebagai jelmaan rakyat dalam percaturan politik di
daerah yang merupakan salah satu pemegang otoritas politik di daerah, menurut
pasal 19 ( 1 ) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan
bahwa : “ Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan
DPRD, Kepala Daerah dan jajarannya bukan alat kekuasaan sentralisme yang
lebih menampakkan diri sebagai pengaruh dengan simbol – simbol dan tingkah
laku ototarian, melainkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertanggung
jawab dan harus tunduk pada pengawasan publik untuk mewujudkan
kesejahteraan umum di daerah.5
Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan
_________________________________
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prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2004.
Menurut UU No. 32 Tahun 2004, ditegaskan dalam Pasal 24 ayat ( 1 )
bahwa setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut
Kepala Daerah .Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk
provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota
disebut Walikota.Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibantu
oleh satu orang wakil Kepala Daerah.Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 3 ) untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk
Kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) mempunyai kedudukan
cukup penting dalam pemerintahan daerah, seiring dengan perubahan sistem
ketatanegaraan dan politik Republik Indonesia yang berakibat terhadap perubahan
sistem, penyelenggaraan pemerintahan di daerah.Kedudukan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( DPRD ) menurut pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : “ DPRD merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah : Susunan pemerintahan daerah meliputi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( DPRD ) sebagai lembaga legislatif dan Pemerintah Daerah yang
meliputi Kepala Daerah beserta perangkatnya sebagai lembaga eksekutif.Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan
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tujuan untuk lebih memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
dan meningkatkan pertanggungjawabannya kepada rakyat.
Sedangkan, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, secara tegas juga
menetapkan bahwa di daerah, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( DPRD ) sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan
eksekutif yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah.Pemisahan
secara tegas kedua institusi ini dari Undang - Undang tersebut menandai
dimulainya babak baru sistem pemerintahan daerah yang diharapkan akan dapat
menunjang proses demokratisasi di daerah.6
Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan harapan baru bagi
peningkatan

peran

dan

fungsi

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

( DPRD ).Undang – Undang tersebut secara tegas menentukan tugas dan
wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum dalam Pasal 42 ayat
( 1 ), sebagai berikut :
a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama ;
b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda APBD bersama dengan
kepala daerah ;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang - undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD,
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi
DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
bagi DPRD Kabupaten / Kota ;
_____________________________________________
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e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi
DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
bagi DPRD Kabupaten / Kota ;
Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan
wakil kepala daerah ;
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ;
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional
yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah ;
Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ;
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selain daripada itu dari segi politik dan ketatanegaraan Indonesia telah
mengalami masa transisi dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik
menuju sistem kepada sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik.Perubahan
sistem politik dan sistem ketatanegaraan tentu saja membawa harapan – harapan
dari berbagai pihak.Perubahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah setelah diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah adalah dipisahkannya secara tegas antara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dan Kepala Daerah.Berdasarkan UU No. 32
Tahun 2004, secara tegas menetapkan bahwa di daerah dibentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) sebagai badan legislatif
lembaga

perwakilan

rakyat

daerah

dan

berkedudukan

daerah atau

sebagai

unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pemerintahan Daerah sebagai badan
eksekutif yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah.Pemisahan
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secara tegas kedua institusi ini menandai dimulainya babak baru pemerintahan
daerah yang diharapkan akan dapat menunjang proses demokratisasi di daerah.7
Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah untuk terciptanya good governance dan mengarah
pada kebijakan umum pemerintahan daerah dengan mendasarkan pada visi dan
misi pemerintahan di daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya.Lembaga
yang bertugas dalam fungsi pengawasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), maka dalam hal ini
DPRD yang tidak terlepas dari tanggung jawab ini salah satunya adalah DPRD
Kabupaten Wonogiri.Dalam menghadapi kebijakan pemerintahan di daerah yang
telah diberlakukan, harus ada kesiapan bagi para anggota DPRD Kabupaten
Wonogiri dalam memberikan pengawasan terhadap kebijakan daerah oleh
Pemerintahan Daerah ( Eksekutif ) Kabupaten Wonogiri.
Tujuan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud ada ayat
Pasal 27 Ayat ( 2 ) UU No. 32 Tahun 2004, Kepala Daerah mempunyai kewajiban
untuk

memberikan

laporan

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

kepada

Pemerintah, dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan
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Perwakilan Rakyat

Daerah

( DPRD ), serta menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat “.
Penyusunan materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada DPRD telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD
dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

masyarakat.
Sasaran penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kabupaten Wonogiri kepada DPRD Kabupaten Wonogiri pada Akhir
Tahun Anggaran 2007 ini adalah tersusunnya dokumen Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD pada Akhir Tahun Anggaran
2007 untuk mendapatkan rekomendasi DPRD berupa catatan – catatan strategis
yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan
desentralisasi tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan di daerah.8
Dewan Perwaklilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri hasil pemilu
tahun 2004 merupakan pemilu kedua dari era reformasi, tetapi dalam tata cara
pemilihannya

berbeda

dengan

pemilu

tahun

1999.Perubahan

tersebut

dimaksudkan untuk mendapatkan wakil rakyat yang benar – benar diinginkan
rakyat supaya dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif dapat
___________________________________
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menyalurkan aspirasi rakyat dan memberikan pengawasan terhadap kinerja
pemerintahan di daerah.Oleh karena itu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini
penulis akan membahas tentang “ HUBUNGAN ANTARA DPRD DENGAN
BUPATI

BERKAITAN

DENGAN

LAPORAN

KETERANGAN

PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2007 – 2008 “.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana hubungan antara DPRD terhadap Bupati berkaitan dengan
LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2007 –
2008 ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan kendala – kendala hubungan DPRD
Kabupaten Wonogiri terhadap Kepala Daerah ?
C. Tujuan Masalah
1. Untuk mengetahui hubungan antara DPRD terhadap Bupati berkaitan
dengan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2007
– 2008.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala – kendala hubungan
DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap Kepala Daerah.

D. Tinjauan Pustaka
Sisem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang –
Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia
akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam
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daerah yang lebih kecil.Di daerah – daerah yang bersifat otonom akan diadakan
badan perwakilan daerah.Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan
bersendi atas dasar permusyawaratan.
Pemerintahan Daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mempunyai suatu pengertian, yang di maksud dengan
Pemerntahan Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip dengan prinsip otonomi seluas – luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), maka dengan demikian
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan
dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak , wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang –
undangan.Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang
menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik –
baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan
dan kesejahteraan rakyat semua di daerah.Oleh karena itu, hal – hal mengenai
urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat
diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan
mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan
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rakyat di daerah yang mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
meliputi daerah – daerah kepulauan dan wilayah Negara yang sangat luas.
Pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya
sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka
kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan
daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahtreraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan
peran

sera

masyarakat,

serta

peningkatan

daya

saing

daerah

dengan

mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sistem pemerintahan di Indonesia sendiri meliputi beberapa hal, yaitu :
1. Pemerintahan Pusat yakni pemerintah ;
2. Pemerintahan Daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten ;
3. Pemerintahan Desa.
Dilihat dari bentuknya, kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial dan
budaya maka Indonesia menganut Negara Kesatuan.Tentang bentuk negara
kesatuan ini juga disebutkan atau terdapat dalam pasal 1 ayat ( 1 ) Undang –
Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara kesatuan
yang berbentuk Republik “.Dengan demikian secara konstitusi bahwa di dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada negara didalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam sistem negara kesatuan yang
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berbentuk Republik ini maka sistem pemerintahan secara garis besar dibagi
menjadi dua bagian yaitu : Pertama pemerintah pusat yang memiliki wewenang
mengatur hubungan kenegaraan yang bersifat umum dan kedua pemerintahan
daerah yang mengatur tata cara pelaksanaan pemerintahan di daerah yang bersifat
otonom seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat ( 1 ) Undang – Undang Dasar
1945, pasal ini merupakan realisasi dari pasal 1 ayat ( 1 ) undang – Undang Dasar
1945, dmana pasal 18 ayat ( 1 ) yang berbunyi :
“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Kabupaten dan Kota,
yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang – Undang “.
Dengan melihat pasal – pasal tersebut diatas, maka terlihat bahwa Undang
– Undang Dasar 1945 mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan di
daerah. Semua itu seiring dengan kuatnya tuntutan pembaharuan yang cukup
mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu tuntutan
adanya demokrasi, desentralisasi dan otonomi.Sebagai respon terhadap Undang –
Undang Dasar 1945 tersebut maka UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah tidak sesuai lagi.Maka untuk mengakomodir perubahan keempat Undang
– Undang Dasar 1945 tersebut diterbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang bersifat otonom.
Suatu negara yang mempunyai wilayah yang luas seperti Indonesia, akan
sangat

sulit

jika

penyelenggaraan

pemerintahan

dipusatkan

pada

satu

pemerintahan negara.Oleh karena itu, kemudian daerah – daerah pun diberikan
wewenang untuk turut serta menyelenggarakan urusan – urusan pemerintahan.
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Wewenang yang meliputi hak dan kewajiban inilah yang kemudian disebut
otonomi daerah.9
Otonomi daerah dalam suatu daerah boleh mengatur dan mengurus urusan
– urusan pemerintah menjadi urusan rumah tangganya, dengan demikian daerah
memiliki kebebasan untuk mengelola daerahnya.Hal ini sesuai dengan pengertian
secara bahasa dari otonomi yang mengandung arti kebebasan atau kemandirian
dalam mengelola atau melaksanakan suatu urusan tertentu, yang tidak dapat
disamakan dengan kemerdekaan.
Istilah otonomi atau autonomy secara etimologis berasal dari bahasa
Yunani yaitu autos yang berarti “ sendiri “ dan nomous yang berarti hukum atau
peraturan.10 Istilah otonomi mengandung makna kebebasan atau kemandirian,
tetapi bukan kemerdekaan, kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah
wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam
pemberian tanggung jawab terkandung unsur pekerjaan yang harus diselesaikan
beserta kewenangan untuk melaksanakannya serta unsur pemberian kepercayaan
berupa

kewenangan

untuk

memikirkan

sendiri

bagaimana

cara

untuk

menyelesaikan tugas itu.
Dengan demikian, otonomi dan desentralisasi bukan sekedar untuk sebuah
pemencaran kekuasaan tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan untuk
mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan Negara antara pemerintah
________________________________________________________

9

Ni’matul Huda, dkk, “ Laporan Penelitian : Persiapan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta “, Fakultas
Hukum UII, 1997, Hlm.19
10
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Kewenangan Antara DPRD dan
Kepala Daerah, Alumni Bandung, Bandung, 2004, Hlm.127
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pusat dan satuan – satuan pemerintah tingkat lebih rendah.11 Sehingga otonomi
dalam sistem desentralisasi mengandung makna adanya pengakuan penentu
kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan
melibatkan wakil – wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
di daerah, dengan demikian sistem desentralisasi akan sangat erat kaitannya
dengan pola dan sistem hubungan antara pusat dan daerah.
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1
angka 2 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( DPRD ) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945.
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan dalam Pasal 24 ayat ( 1 )
bahwa setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut
Kepala Daerah.Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk
provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota
disebut Walikota.Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibantu
oleh satu orang wakil kepala daerah.Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 3 ) untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut
Wakil Bupati dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.
Tetapi pelaksanaannya dalam Negara modern seperti saat ini yang
____________________________________________
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Ni’matul Huda, Otonomi Daerah di Era Ref ormasi: Kajian TerhadapUU No. 22 Tahun
1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm.71
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memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, wilayah yang luas serta
aktifitasnya yang semakin komplek tidak memungkinkan untuk meminta pendapat
rakyat seorang demi seorang dalam menentukan setiap kebijakan yang akan
diambil untuk kelangsungan jalannya pemerintahan.Maka kedaulatan rakyat
dilaksanakan
(

dengan

representative

perwakilan,

democracy

),

atau
atau

demokrasi
demokrasi

dengan
tidak

perwakilan
langsung

( indirect democracy ), yang menjalankan itu adalah wakil – wakil rakyat.12
Partisipasi rakyat melalui wakil – wakil yang duduk dalam perwakilan,
baik di tingkat pusat maupun daerah.Pembentukan badan perwakilan tersebut,
khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) merupakan konsekwensi
dari pelaksanaan pasal 18 ayat ( 3 ) Undang – Undang Dasar 1945, yang berbunyi
: “ Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui Pemilihan
Umum “.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) agar dapat memainkan
peranannya sesuai yang dikehendaki masyarakat sebagai lembaga legislatif daerah
mempunyai wewenang, kewajiban dan hak.Secara umum ketiga hal itu
mempunyai pengertian yang berbeda.
Wewenang merupakan kemampuan atau kecakapan untuk menyandang
hak dan kewajiban.Kewajiban merupakan pembatasan dan beban yang harus
dilaksanakan menurut hukum.Sedangkan hak merupakan kepentingan yang harus

____________________________________________________
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Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar HTN Indonesia, PSH UI dan
CV.Sinar Bakti, 1983, Hlm. 328
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dipenuhi dan dilindungi oleh hukum.13
Dalam UU No. 32 Tahun 2004, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( DPRD ) diperlukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang
merupakan representasi rakyat di suatu daerah otonomi.Sebagai pemegang
kekuasaan legislatif di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
diserahi tugas dan kewenangan yang menyangkut urusan – urusan dibidang politik
juga mengenai laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
Sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang bertanggungjawab untuk
menentukan isi kebijakan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
selain diberikan hak, tugas dan wewenang, juga diberikan fungsi – fungsi yang
berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi
tanggung jawabnya.
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat ( 1 ) tentang Pemerintahan
Daerah mengenai tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakkyat Daerah
( DPRD ), yang berbunyi :
1. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk
mendapat persetujuan bersama ;
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama
Kepala Daerah ;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang – undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD,
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah ;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah / wakil
kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi
DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
bagi DPRD Kabupaten / Kota ;
________________________________________________________
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Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
1995, Hlm.41 – 43
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5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan
wakil kepala daerah ;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional
yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah ;
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ;
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Menurut pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( DPRD ) memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan
fungsi pengawasan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) juga mempunyai hak yang
diatur dalam pasal 43 ayat ( 1 ) UU No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi :
1. Interpelasi ;
2. Angket ;
3. Menyatakan Pendapat.
Mekanisme Pertanggung jawaban Kepala Daerah diatur dalam UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 27 ayat ( 2 ) dan
ayat ( 3 ), yang berbunyi :
Ayat 2
“ Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat “.
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Ayat 3
“ Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah
disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati / Walikota 1
( satu ) kali dalam 1 ( satu ) tahun.
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( DPRD )

tidak semata – mata dimaksudkan sebagai upaya untuk

menemukan kelemahan palaksanaan pemerintahan daerah, melainkan juga untuk
meningkatkan
penyelenggaraan

efisiensi,

efektifitas,

pemerintahan

daerah

produktivitas
serta

fungsi

dan

akuntabilitas

pangawasan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ).
Pada dasarnya kemampuian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
merupakan persoalan pengembangan profesionalisme dalam memainkan perannya
sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan –
kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan aspirasi yang berkembang
di masyarakat.Pengembangan kompetensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( DPRD ) tersebut dapat dikembangkan melalui kemampuan komisi – komisi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ).
Secara profesional setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( DPRD ) harus mengembangkan keahlian sesuai dengan bidang komisinya,
sedangkan etika DPRD diarahkan pada pengembangan perilaku anggota DPRD
dalam melaksanakan fungsinya sebagi pemegang kekuasaan legislatif.Semangat
dan derap langkah meninggalkan kenyataan pahit penyelenggaraan pemerintahan
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daerah dimasa lalu, menuju suatu kehidupan yang lebih baik di masa datang,
utamanya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah
Daerah di era reformasi, sangat relevan dilakukan penelitian dengan judul
Hubungan Antara DPRD Dengan Bupati Berkaitan Dengan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2007
– 2008.

E. Metode Penelitian
a. Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah Hubungan Antara DPRD Dengan
Kepala

Daerah

Berkaitan

Dengan

Laporan

Keterangan

Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2007 – 2008.
b. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Wonogiri.
c. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
Data yang diperoleh secara langsung dari subyek
penelitian yang dilakukan dengan wawancara yang
terarah.
2. Sumber Data Sekunder
Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui
literatur , peratuan perundang – undangan, usulan

20

penelitian, media massa, internet dan sumber lain yang
berhubungan dengan obyek yang diteliti.
d. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara : Mengajukan pertanyaan secara langsung
dengan lisan kepada subyek penelitian.
2. Studi Kepustakaan
Dilakukan dengan cara : studi kepustakaan, yakni dengan
mengkaji berbagai peraturan perundang – undangan, buku
–

buku

perpustakaan,

dan

dokumen

lain

yang

berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.
e. Teknik Analisis Data
Dalam

penelitian

ini

analisa

data

dilakukan

dengan

menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara
diuraikan

diatas,

kemudian

diolah

dengan

cara

diseleksi,

diklasifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapat
gambaran umum untuk mendukung materi tulisan ini.
f. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah :
Metode Yuridis Politis ialah menganalisa permasalahan dari sudut
pandang menurut ketentuan hukum atau perundang – undangan yang
berlaku.
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