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ABSTRAK 

Rizki, Firdaus Nuzula. 2017. Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dani 

Muhtada, Ph.D dan Tri Sulistiyono, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Kinerja, SKPD, Jawa Tengah 

 

Penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) biasanya dilakukan setelah 

terpilihnya seorang kepala daerah yang diwujudkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) 

tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK-

PD).  Perda itu baru diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Mendagri. 

Sebelumnya, pembentukan SKPD mengacu pada PP No 41 Tahun 2007 yang kini telah 

diubah menjadi PP No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai 

konsekuensi dari pemberlakuan No. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Sesuai PP No. 18/2016 tersebut, pemerintah daerah diharuskan melakukan perampingan 

organisasi perangkat daerah paling lambat 19 Agustus 2016. Oleh karena itu, 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Permasalahan yang dikaji adalah dampak 

ditetapkannya Perda No. 9 Tahun 2016 terhadap kinerja SKPD dan perbedaan  anggaran 

sebelum dan sesudah adanya perampingan SKPD.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Good Governance, teori 

Otonomi Daerah dan teori Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif hukum dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Fokus 

penelitian pada dampak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terhadap kinerja SKPD di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perbandingan angaran sebelum dan sesudah 

adanya perampingan SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sumber data 

menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan observasi. Data tersebut kemudian 

diperiksa keabsahannya melalui validitas data dengan teknik triangulasi dan 

menggunakan analisis data dengan interactive analisys models. 

Hasil penelitian menunjukan Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah adalah terjadinya perubahan pada jumlah SKPD yang mengakibatkan adanya 

perubahan pula pada sektor kuntitas jumlah pegawai, struktur organisasi di masing-

masing SKPD, kemudian perubahan juga dirasakan pada kinerja SKPD akibat adanya 

peramingan tersebut dan yang terakhir adalah adanya perubahan pada anggaran yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akibat adanya perampingan SKPD 

tersebut. 
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Simpulan penelitian ini adalah: (1) Dampak ditetapkannya Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terhadap 

kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih optimal dan efektif 

karena sudah sesuai tugas pokok dan fungsi serta beban kerja yang sesuai pula, 

walaupun ada sedikit kendala penyesuaian tugas ditahap awal tapi bukan menjadi 

halangan mengingat keprofesionalitasan pegawai di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 

(2) Perbandingan anggaran sebelum dan sesudah adanya perampingan SKPD tentu saja 

terjadi, anggaran yang dikeluarkan lebih tinggi mengingat adanya penambahan pejabat 

struktural di masing-masing SKPD dan adanya urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia menganut paham demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa 

Pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

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 dalam mewujudkan kesejahteraan 

bagi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi 

Daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2002: 1). Desentralisasi merupakan penyerahan 

segala urusan,baik pengaturan dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan,maupun penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah pusat kepada 
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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 pembangunan. Dengan demikian daerah perlu 

diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai 

urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah (Syafei, 2002: 

85-86). 

Merumuskan asas umum pemerintahan yang baik ke dalam satu kata adalah 

upaya yang sangat sulit, dan upaya tersebut hampir mustahil apabila asas yang 

dimaksud itu adalah asas universal di setiap negara di bumi ini. Alasannya 

sederhana, yaitu karena setiap negra memiliki konteks budaya yang berbeda-beda, 

kebutuhan rakyat pada suatu waktu yang selalu berubah, dan masalah yang dihadapi 

oleh setiap negara pun berlain-lainan (Wahyudi, 2014: 316-317). Tata pemerintahan 

yang baik bukan jaminan tapi hanya persyaratan dasar untuk pembangunan. 

Gagasan dan tuntutan federalism muncul setelah selama tiga dasawarsa 

kekuasaan Orde Baru gagal menerjemahkan konsep negara kesatuan sebagaimana 

yang diamanatkan oleh UUD 1945. Konsep negara kesatuan cenderung ditafsirkan 

identik dengan sentralisasi kekuasaan dan uniformitas struktur pemerintah. 

Konsekuensinya, otonomi daerah menjadi suatu yang niscaya. Daerah tidak 

memiliki kemerdekaan untuk menentukan masa depannya, tidak memiliki keluasan 

untuk mengelola pendapatan daerah, serta ketiadaan kepercayaan dari pusat untuk 
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menentukan sendiri pemimpin bagi daerahnya. Masa depan setiap daerah ditentukan 

semuanya oleh pusat (Huda, 2013: 60). 

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat, 

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan 

masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, 

kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan publik sangat strategis, Karena 

akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan 

yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Dalam hal ini terdapat pola konsepsi 

pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu yang berbasis pada 

“birokrasi” dan yang beriorientasi pada “demokasi”. Pada masa pemerintahan 

kolonial-feodalistik tempo dulu, yang menciptakan interaksi pemerintah dan yang 

diperintah, telah menciptakan paradigma pelayanan publik yang bergerak dari ranah 

“daulat birokrat” dan bukan “daulat rakyat”. Pada birokrat pemerintahan berposisi 

sebagai “sang tuan” dari pada “sang hamba” (pelayan rakyat). Hal ini terjadi karena 

pemegang “creative” adalah benar-benar sang biro, sedangkan rakyat hanya 

diasumsikan sebagai yang membutuhkan (Wijoyo, 2006: 21-22). 

Kewajiban dalam melaksanakan pelayanan publik bagi pemerintah, 

Sipayung menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak begitu juga kewajiban. 

Sebagai warga negara, setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan 

yang baik (prima) dari pemerintah. Setiap orang juga berhak memperoleh 

perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh pejabat tata usaha negara 

sendiri (Sipayung, 1989: 55). Oleh Karena itu ini juga sebagai tameng bagi 

masyarakat dalam menghadapi pejabat yang bertindak sewenang-wenang. 
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Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara 

seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir sesuai 

dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak 

individu. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat 

administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik (good governance) 

(Sibuea, 2010: 150). Jadi pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai 

koridor yang sudah ditetapkan. 

Perubahan pada dasarnya merupakan awal dari pengembangan organisasi, 

tetapi tidak semua perubahan akan memberikan pengembangan pada organisasi, hal 

ini tergantung pada pengelolaan perubahan itu sendiri. Organisasi yang terus 

berubah bukan berarti tidak konsisten, namun organisasi ini merupakan suatu sistem 

terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perubahan lingkungan 

organisasi yang semakin kompleks menuntut setiap organisasi untuk bersikap lebih 

responsif terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. 

Penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) biasanya dilakukan 

setelah terpilihnya seorang kepala daerah yang diwujudkan ke dalam Peraturan 

Daerah (Perda) tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah (SOTK-PD).  Perda itu baru diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari 

Mendagri. Sebelumnya, pembentukan SKPD mengacu pada PP No 41 Tahun 2007 

yang kini telah diubah menjadi PP No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah sebagai konsekuensi dari pemberlakuan No. UU 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintah Daerah. Sesuai PP No. 18/2016 tersebut, pemerintah daerah diharuskan 

melakukan perampingan organisasi perangkat daerah paling lambat 19 Agustus 

2016. Sebagian kepala daerah tidak perduli dengan tanggal tersebut, karena 

penyusunan SOTK-PD membutuhkan banyak pertimbangan; bukan sekedar 

memenuhi aspek perampingan saja. Dwiyanto (2011: 16) menuturkan bahwa : 

“birokrasi publik (dalam hal ini SKPD) memiliki peran yang sangat strategis 

karena birokrasi publik menjadi interface dan media interaksi antara pejabat 

publik atau kebijakan publik dan warga. Persepsi dan pengetahuan warga 

tentang institusi pemerintah, kebijakan, dan pejabatnya sering dibentuk oleh 

interaksi warga dengan birokrasi publik.Pengalaman masyarakat berinteraksi 

dengan SKPD mempengaruhi hubungan emosional dan penilaian masyarakat 

tentang institusi pemerintah, kebijakan, dan para pejabatnya.Struktur SKPD 

juga sangat berpengaruh terhadap cara organisasi mendefinisikan dan membagi 

pekerjaan serta menyediakan mekanisme untuk mengoordinasikan serta 

mengintegrasikan pekerjaan dari unit unit yang terpisah, sehingga bisa 

dikatakan SKPD yang baik akan menghasilkan kebijakan, program, dan 

pelayanan  yang baik pula untuk warganya.” 

 

Pertengahan pada bulan Juni tahun 2016 Presiden telah menandatangani 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam PP 

tersebut disebutkan bahwa “Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan 

dengan Perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri (Mendagri, 

red) bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota,” bunyi Pasal 3 ayat (1,2) PP tersebut. 

Provinsi Jawa Tengah telah berdiri sejak 66 tahun yang lalu 

(http://www.jatengprov.go.id/id/page/sejarah-jawa-tengah), begitu pula dengan 

perjalanan roda pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Pada tangal 27 Agustus 

2016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah telah 

mengesahkan Peraturan  Daerah (PERDA) baru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

http://www.jatengprov.go.id/id/page/sejarah-jawa-tengah
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Perubahan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan SOTK tersebut diamanatkan 

dalam PP No. 18 tahun 2016 yang merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-

undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta adanya pembagian 

urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten dan Kota. Perda tersebut nantinya akan merampingkan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi badan, biro, dinas dan jumlah asisten dari 

59 menjadi 45 (http://jateng.tribunnews.com/2016/08/03/perampingan-sotk-di-

jateng-harus-perhatikan-kedaulatan-pangan). 

Rincian dari perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut adalah 11 

dinas yang dipertahankan dan tidak ada perubahan, sedangkan delapan dinas yang 

berubah adalah Disnakertransduk menjadi Disnaker, serta urusan kependudukan dan 

catatan sipil menjadi wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sebelumnya berbentuk 

badan. Dinas Bina Marga digabung dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sedangkan Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika dipecah menjadi Dinas Perhubungan serta Dinas 

Kominfo. Kemudian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas 

Perkebunan digabung menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta ada dua dinas 

baru lainnya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Dinas 

Satpol Pamong Praja. Perampingan juga terjadi pada jumlah badan yang semula 15 

menjadi 8 badan, sedangkan jumlah biro menjadi 8 dari sebelumnya 12 biro 

(http://www.koran-sindo.com/news.php?r=4&n=53&date=2016-07-17).  

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=4&n=53&date=2016-07-17
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Perubahan SOTK ini dilaksanakan mengingat terlalu banyak beban kerja di 

beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah, maka 

SKPD tersebut dievaluasi kembali terkait tugas pokok dan fungsi yang tidak sesuai. 

Perubahan SOTK ini tidak bisa lepas  dari perkembangan organisasi yang memang 

menuntut untuk adanya perubahan, terdapat faktor yang mempengaruhi 

perkembangan organisasi diantaranya faktor eksternal dan internal. 

Faktor eksternal yaitu adanya perubahan dalam bidang teknologi, 

pendidikan, sosial budaya, politik, perkembangan riset, beban demografi 

(kependudukan), dan ekonomi. Sementara faktor internal yaitu adanya permasalahan 

hubungan antar anggota, tujuan organisasi yang berubah, peningkatan volume kerja, 

strategi kebijakan dan perubahan perilaku pegawai. 

Gaya manajemen yang terlalu berorientasi kepada tugas (task oriented) juga 

membawa pengaruh tidak terpacunya pegawai kepada hasil dan kualitas pelayanan 

umum. Formalitas dalam rincian tugas-tugas organisasi mununtut uniformitas dan 

keseragaman yang tinggi. Akibatnya para pegawai menjadi takut berbuat keliru dan 

cenderung menyesuaikan pekerjaan-pekerjaan dengan petunjuk pelaksana (Juklak) 

sedapat mungkin, walaupun keadaan yang ditemuinya dalam kenyataan sangat jauh 

bedanya dengan peraturan-peraturan tersebut. 

Ada beberapa dampak yang nantinya terjadi pasca perampingan SKPD yang 

tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 ini 

dilaksanakan, diantaranya adalah  adanya beban kerja yang lebih besar pada kepala 

SKPD yang digabungkan, sedangkan kuantitas orang dalam SKPD tersebut masih 

tetap sama, hal ini nantinya akan berdampak pada kinerja para pegawai yang harus 
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dipertemukan dengan masalah baru dan masalah baru tersebut adalah masalah yang 

bukan kompetensinya untuk diselesaikan. 

Dalam hal anggaran pun nantinya pemerintah daerah akan mengalami 

kesulitan ketika membagi APBD ke SKPD yang ada melihat adanya penggabungan 

SKPD, dana yang seharusnya untuk dinas A dan dinas A tersebut harus 

digabungkan. Bahkan APBD bisa jadi naik di Provinsi Jawa Tengah ketika 

pelaksanaan kerja di SKPD yang digabungkan tidak berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

     Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengidentifikasi masalah yang 

terjadi sebagai berikut : 

1. Dampak yang terjadi pada kinerja SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah setelah perampingan SKPD. 

2. Perbandingan anggaran pada  SKPD sebelum dan sesudah perampingan 

SKPD. 

3. Kendala yang dihadapi SKPD setelah adanya perampingan SKPD di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
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4. Dampak yang terjadi terhadap pelayanan masyarakat setelah adanya 

perampingan SKPD. 

5. Permasalahan pada kuantitas pegawai yang ada di SKPD yang terkena 

perampingan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

      Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan, maka penulis akan membatasi masalah 

yang akan diteliti yaitu dampak kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 

perbedaan anggaran pasca perampingan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah 

1.4 Rumusan Masalah 

Inti masalah yang penulis angkat adalah bagaimana kinerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pasca 

perampingan SKPD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah , Maka penulis membaginya 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana dampak perampingan SKPD terhadap kinerja SKPD di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?. 

2. Bagaimana perbandingan anggaran bagi SKPD yang dirampingkan sebelum 

perampingan dan setelah perampingan?. 

1.5 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang diharapkan oleh 

penulis dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mendeskripsikan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setalah perampingan SKPD. 

2. Untuk mendeskripsikan perbedaan anggaran pada SKPD di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah adanya perampingan SKPD. 

1.6  Manfaat Penelitian  

        Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam 

karya tulis ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis  

Dapat memberikan sumbangan untuk kemajuan Ilmu Hukum Tata Negara dan 

Ilmu Hukum Administrasi Negara terkhusus dalam pelaksanaan kinerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah. Selain itu dapat menambah wawasan baik penulis maupun pembaca 

sebagai refrensi kepustakaan bagi pihak-pihak yang mengetahui tentang sistem 

kinerja SKPD di tingkat Provinsi. 

2. Manfaat praktis 

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini,yaitu sebagai berikut : 

a. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

b. Bagi pembaca penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis 

sebagai refrensi mengenai kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

 



11 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, peneltian mengenai 

Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum pernah diteliti dalam 

topik permasalahan  yang sama, meskipun ada beberapa judul yang hampir sama 

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Judul Persamaan Perbedaan Kebaharuan 

1.  Resistensi Dan 

Akseptabilitas 

Pegawai Terhadap 

Rencana 

Restrukturisasi 

OPD Di 

Kabupaten 

Wonosobo 

Penelitian ini 

mempunyai 

persamaan sama-

sama meneliti 

kinerja SKPD 

pasca 

ditetapkannya 

peraturan baru. 

Perbedaannya 

adalah di skripsi 

tersebut lebih 

fokus pada proses 

terhadap 

restrukturisasi, 

sedangkan penulis 

lebih fokus pada 

kinerja setelah 

direstrukturisasi 

atau 

dirampingkan 

Kebahuruan 

penelitian yang 

ditulis penulis 

terletak pada 

dampak kinerja 

pada Satuan 

Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) 

akibat adanya 

perampingan 

SKPD dan 

bagaimana 

perbandingan 

anggaran akibat 

adanya 

perampingan 

SKPD tersebut.  

2.  Pengaruh 

Karakteristik 

Pemerintah Daerah 

Dan Temuan Audit 

BPK Terhadap 

Persamaan dalam 

penelitian ini 

adalah sama-sama 

membahas terkait 

kinerja SKPD yang 

penelitian 

terdahulu tersebut 

lebih 

menitikberatkan 

pada audit BPK 
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Kinerja Pemerintah 

Daerah (Studi Pada 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota di 

Indonesia) 

nantinya akan 

berdampak pada 

pelayanan 

masyarakat. 

yang 

mempengaruhi 

kinerja, 

sedangkan penulis 

menitikberatkan 

pada 

Perampingan 

SKPD yang 

berdasarkan Perda 

Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 9 

Tahun 2016. 

3.  Pengaruh 

Desentralisasi Dan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

Terhadap Kinerja 

Manajerial SKPD 

(Studi Empiris 

pada Pemerintah 

Kota Padang) 

Persamaan pada 

penelitian ini pada 

pembahasan 

kinerja SKPD yang 

dilator belakangi 

oleh suatu sistem 

atau aturan baru.  

faktor yang 

mempengaruhi 

kinerja SKPD, 

yaitu setelah 

dilakukan 

perampingan 

SKPD yang 

berdasar pada PP 

Nomor 18 Tahun 

2016 dan Perda 

Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 9 

Tahun 2016. 

 

1. Skripsi yang ditulis oleh Lisma Niken Pratiwi, pada tahun 2013 dari Universitas 

Gadjah Mada dengan judul Resistensi Dan Akseptabilitas Pegawai Terhadap 

Rencana Restrukturisasi OPD Di Kabupaten Wonosobo. Skripsi ini membahas 

tentang analisi akseptabilitas dan resistensi pegawai (individu) Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonosobo terhadap rencana penataan SOTK 

(restrukturisasi) di Kabupaten Wonosobo. Kesimpulannya adalah  Restrukturisasi 

yang berjalan di OPD Kabupaten Wonosobo berjalan relatif lama.Keseriusan 

Kabupaten Wonosobo untuk merestrukturisasi OPD-nya dimulai dengan 
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melakukan Anjab-ABK yang bekerjasama dengan tim akademisi dari UGM pada 

November 2010-Juli 2011, dari data hasil Anjab-ABK kemudian dibuatlah 

rancangan struktur  baru oleh tim perumus (mulai Juli 2011). Perbedaannya adalah 

di skripsi tersebut lebih fokus pada proses terhadap restrukturisasi, sedangkan 

penulis lebih fokus pada kinerja setelah direstrukturisasi atau dirampingkan; 

2. Skripsi yang ditulis Hafidh Susila Sudarsana, pada tahun 2013 dari Universitas 

Diponegoro dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan 

Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi ini membahas tentang  karakterististik suatu 

pemerintah daerah (Pemda) dan temuan audit BPK yang memiliki pengaruh 

terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2010. 

Kesimpulannya adalah temuan audit BPK sangat berpengaruh terhadap kinerja 

Pemerintah Daerah Karena akan berdampak pada kelangsungan pelayanan 

masyarakat dan kelangsungan bekerja dari pegawai yang ada di SKPD tersebut. 

Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah penelitian terdahulu 

tersebut lebih menitikberatkan pada audit BPK yang mempengaruhi kinerja, 

sedangkan penulis menitikberatkan pada Perampingan SKPD yang berdasarkan 

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; 

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Afrida, pada tahun 2013 dari Universitas Negeri 

Padang yang berjudul Pengaruh Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah 

Kota Padang). Skripsi ini membahas tentang pengaruh desentralisasi dan sistem 

pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja manajerial skpd pada pemerintah 
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kota padang. Kesimpulan pada skripsi tersebut adalah Desentralisasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja Manajerial SKPD dan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif  terhadap kinerja manajerial 

SKPD sedangkan perbedaan pada karya tulis skripsi yang dibuat oleh penulis 

adalah faktor yang mempengaruhi kinerja SKPD, yaitu setelah dilakukan 

perampingan SKPD yang berdasar pada PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Perda 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016;  

Ketiga penelitian terdahulu sudah jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sangat berbeda. Penelitian membahas mengenai dampak terhadap satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) akibat perampingan SKPD yang tertuang dalam peraturan 

daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di 

lingungan pemerintah provinsi jawa tengah. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yaitu “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Pendapat juga dikemukakan oleh Koesomahatmadja (1979: 26), ia 

mengemukakan bahwa: 

“Dengan diberikannya “hak dan kekuasaan” perundangan dan pemerintahan kepada 

daerah otonom seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka daerah tersebut dengan 

inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga daerahnya. Untuk mengurus 

rumah tangga daerah tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : pertama, 

membuat produk-produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-
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Undang Dasar maupun perundang-undangan lainnya. Kedua, dengan 

menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umum.” 

 

Sedangkan, Syafrudin (1991:23), mengatakan, bahwa otonomi mempunyai 

makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau 

kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus 

dipertanggungjawabkan. Secara implisit otonomi mengandung dua unsur, yaitu adanya 

pemerian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan 

untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk 

memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu. 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. disamping itu melalui otonomi luas, dalam 

lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pemberian otonomi kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara 

kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau 

pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa 

pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan 

pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan 

daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. 

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan 

bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana 
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memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk 

mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan 

mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. 

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai otonomi 

berwenang mengatur dan mengurus daerahnya, sesuai aspirasi dan kepentingan 

masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan 

kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas, kepada daerah 

untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam 

membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika 

membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya 

hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian, akan tercipta 

keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan 

kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara 

keseluruhan. 

Otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat 

hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dan dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat 

daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, berasal dari kekuasaan 

pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah 

tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden agar pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang diserahkan ke daerah, berjalan sesuai dengan kebijakan nasional 
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maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3839). 

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844). 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 

Adapun yang dimaksud dengan asas otonomi adalah prinsip dasar 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otononi Daerah. Sedangkan asas 

otonomi yang menjadi prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dianut dalam 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  pada dasarnya 

sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
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yaitu Seluas-luasanya, Nyata dan Bertanggung jawab. Tetapi di dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa prinsip yang ditambahkan seperti 

akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. 

Berdasarkan pemaparan teori di atas, otonomi daerah adalah kebebasan  Daerah 

Otonom untuk mengurus sendiri secara mandiri kepentingan pemerintahannya dan 

kepentingan masyarakatnya dengan tujuan akhir untuk terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan penelitian tentang Dampak Ditetapkannya 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan penetapan Perda tersebut sesuai teori 

otonomi daerah tersebut dan bertujuan pada dampak yang positif terhadap kinerja 

SKPD yang nantinya akan bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat. 

2.2.2 Teori Good Governance 

Governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan intuisi-

intuisi melalui warga negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, 

memediasi perbedaan-perbedaan serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. 

Governance merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya 

publik dan menjamin realita hak asasi manusia. Dalam konteks ini good governance 

memliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi 

serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum. 

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan 

sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya 

adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World Bank 
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(Sedarmayanti, 2009:273), Good Governance sebagai penyelenggaraan manajemen 

pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar 

yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan 

korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan 

kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. 

Menurut Rochman (2009: 276) Governance adalah mekanisme pengelolaan 

sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non 

negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen United Nation Development 

Program (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah “Penggunaan 

wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara 

pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong 

terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat“. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Good Governance 

merupakan tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan 

administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata 

pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga 

dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-

perbedaan diantara mereka. 

Kunci utama untuk memahami kepemerintahan yang baik (good governance) 

adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, 

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai 

apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen 
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good governance tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan 

kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip 

good governance telah diterapkan dengan baik. Menurut United Nation Development 

Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik (Good Governance) adalah sebagai berikut : 

a. Partisipasi  

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses 

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai 

dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu 

dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan 

untuk berpartisipasi secara konstruktif. 

b. Kepastian Hukum (Rule Of Law) 

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat 

ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (impartialy), terutama tentang atuaran hukum dan 

hak asasi manusia. 

c. Transparansi 

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai 

proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang 

membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti 

sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. 

d. Tanggung Jawab (Responsiveness) 

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai 

pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang 



21 

 

 

 

diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang 

diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut 

akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan 

ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas 

menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi 

publik. 

e. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) 

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) akan bertindak sebagai penenga 

(mediator) bagi berbagai kpentingan ang berbeda untuk mencapai consensus atau 

kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga 

dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapakan 

pemerintah. 

f. Berkeadilan (Equity) 

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-

laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara 

kualitas hidupnya. 

g. Efektifitas dan Efisiensi 

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu 

yang benar-benar seusai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya 

dari berbagai sumber yang tersedia. 

h. Akuntabilitas 
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Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam organisasi sektor pelayanan dan 

warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik 

sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder). 

i. Visi Strategis 

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka 

panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan 

pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan 

tersebut. 

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik 

sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. 

Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama 

yang melandasi good governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas 

(Sedarmayanti, 2009:289). 

Dari penjelasan di atas, hal ini sangat berkaitan dengan penelitian tentang 

Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan penetapan Perda 

tersebut sesuai teori Good governance dan bertujuan pada dampak yang positif terhadap 

kinerja SKPD yang nantinya akan bermuara pada pemerintahan yang baik di 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

2.2.3 Teori Hukum Lawrance M. Friedman 

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford 

University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu: 
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1) Isi Hukum (Legal Substance) 

2) Struktur Hukum (Legal Structure) 

3) Budaya Hukum (Legal Culture) 

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum 

bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya 

Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini 

disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu 

dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada 

dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru 

yang mereka susun. 

a. Substansi Hukum (Legal Substance) 

Subtansi hukum bisa dakatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia 

yang berada pada sestem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu 

keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu 

hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP 

pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak 

ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat mempengaruhi system hukum di 

Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi 

dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di 

Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu 

seolah meremehkan hukum yang ada. Subtanci hukum juga mencakup hukum yang 

hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law 

books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem 
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Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah 

menganut Common Law). 

Masalah yang di sebabkan subtansi karna Indonesia masih menggunakan hukum 

eropa continental jadi hukum nya itu menganut sisitem yang belanda dan hukum itu pun 

di buat sejak dulu, contoh seorang pencuri ayam di malang mencuri ayam  di kota A, 

dan di kota B itu sudah berbeda sansi yang di terima . nah itu lah salah satu kelemahan 

dari hukum yang kita anut di bangsa ini. 

b. Struktur Hukum (Legal Structure) 

Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang 

menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta 

ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang 

digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. 

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: 

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang 

menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum 

berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum 

dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. 

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang 

kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-

undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan 

hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan 
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penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang 

mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya 

pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain 

sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran 

penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya 

buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah 

masih terbuka. 

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus 

penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak 

melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan 

seperti melakukan Tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi 

taka da surat izin dan lain sebagainnya. Sebagai Penegak hukum seharunya bisa menjadi 

wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi 

masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat ak lagi mempercayai eksintensi penegak 

hukum di negeri ini. 

c. Budaya Hukum (Legal Culture) 

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial 

yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.  

Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai 

yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai 

yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang 

berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk 
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berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan 

budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana 

sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik 

masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya 

hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam 

masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. 

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan 

mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan 

dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang 

memutuskan   untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan 

bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori 

Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum 

di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, 

advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini 

menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya 

ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam 

masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh 

Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan 

budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan 

menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. 

Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang 
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benar-benar jujur. Karna masih banyak pelanggaran yang di lakukan oleh jaksa-jaksa 

yang ada di negri ini. 

 

2.3 Pengertian Dampak 

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, 

pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya 

yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada 

hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi 

dengan apa yang dipengaruhi. 

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap 

keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, 

baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses 

lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal 

sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah 

keputusan yang akan diambil. 

Dari penjabaran di atas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian 

yaitu ; 

1. Dampak Positif 

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau 

memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau 

mendukung keinginannya. Sedangkan positif  adalah pasti atau tegas dan nyata dari 

suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa 
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yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, 

kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. 

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha 

yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental 

seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa 

dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya.  Jadi dapat 

disimpulkan pengertian dampak positif  adalah  keinginan untuk membujuk, 

meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar 

mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.   

2. Dampak Negatif 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang 

mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah 

disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan 

dengan dampak positifnya.  Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah  

keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada 

orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang 

buruk dan menimbulkan akibat tertentu. 

2.4  Tinjauan Umum Peraturan Daerah 

Sistem negara kesatuan menggambarkan bahwa hubungan antar level 

pemerintahan (pusat dan daerah) berlangsung secara inklusif (inclusif authority model) 

dimana otoritas pemerintah daerah tetap dibatasi oleh pemerintah pusat melalui suatu 
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sistem kontrol yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan (Yudhoyono, 2000: 5). 

Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan, pelimpahan atau penyerahan 

kewenangan bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol dari 

pemerintah pusat (Lubis, 1978: 150). Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat 

subordinat terhadap pemerintah pusat. Format negara kesatuan inilah yang 

mempengaruhi karakter hubungan pusat dengan daerah di Republik Indonesia selama 

ini. Hubungan yang terjalin selalu dibangun dengan pengandaian bahwa daerah adalah 

kaki tangan pemerintah pusat (Martosoewignjo, 1992: 52). 

Setiap negara kesatuan (unitary state eenheidstaat) dapat disusun dan 

diselengarakan menurut asas dan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan 

yang disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi mengandung arti 

bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan (single 

centralized government) atau oleh pusat bersama-sama organnya yang digencarkan di 

daerah-daerah. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan 

sebagian wewenang pemerintahan pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi. Dalam 

pada itu, suatu negara kesatuanmenganut asas dan sistem desentralisasi apabila 

wewenang untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-

mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan 

lebih rendah yang mandiri ataupun bersifat otonom (Astawa, 2007: 26-27). 

Keharusan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 18 A amandemen keempat 

UUD NRI Tahun 1945, dalam ketentuan tersebut termaktub keharusan pemberian 

kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Artinya, terdapat 
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keharusan untuk menerapkan asas desentralisasi sebab asas tersebut  memberikan 

indikasi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah. 

Menurut pendapat Riant Nugroho D (2002: 4) memberikan pengertian mengenai 

desentralisasi yaitu sebagai pendelegasian, prinsip ini mengacu kepada fakta adanya  

span of control  dari setiap organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara 

bersama-sama. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Amrah Muslimin yang 

menyatakan bahwa Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan kepada badan-badan 

dan golongan-golongan dalam masyarakat dan daerah tertentu untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri (Muslimin, 1982: 42). 

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari pemerintah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala tujuan dan cita-cita yang diamanatkan oleh 

pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah juga merupakan cita-cita dan tujuan 

pemerintah daerah yang harus dicapai. Dengan dilaksanakannya asas desentralisasi, 

pemerintah daerah menjadi pemegang kendali bagi pelaksanaan pemerintah di daerah. 

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945 

menetapkan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Peraturan Daerah 

merupakan salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 6 

UUD NRI Tahun 1945 maka setiap daerah diberikan wewenang untuk membuat sendiri 

peraturan daerahnya. 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur 

bahwa peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 
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Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk perturan perundang-

undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan 

daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat 

sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011), menjadi landasan 

hukum untuk penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk juga peraturan lokal 

tadi yaitu peraturan daerah yang berlaku mengikat bagi daerah tempat peraturan daerah 

itu dibentuk. Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh 

kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam 

pelaksanaannya berlaku secara lokal, sehingga kekuatan mengikatnya hanya pada 

daerah dibentuk. 

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 

2011 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-

Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan 

persetujuan bersama Gubernur. 

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 8 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan 

bersama Bupati/Walikota. Ketentuan yang tercantum diatas dapat diketahui bahwa 
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Pemerintah Daerah berwenang untuk membuat Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. 

Peraturan Daerah tetap mengacu pada peraturan hukum lebih tinggi di atasnya, 

sehingga tidak serta merta akan mengesampingkan aturan-aturan yang lebih tinggi. 

Prinsip peraturan daerah adalah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi 

diatasnya maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut. 

Oleh karena itu daya ikat dari Peraturan Daerah adalah hanya mengikat bagi setiap 

aspek-aspek kepentingan daerah, namun tidak berarti dengan berlaku mengikat secara 

lokal tersebut, sehingga pemerintah daerah menganggap bahwa pengawasan pemerintah 

terhadap peraturan daerah tidak ada. Justru kewenangan pembentukan peraturan daerah 

diberikan kepada daerah untuk melakukannya dengan tetap mendapat pengawasan dan 

pembinaan hukum oleh pemerintah melalui institusi pemerintah yang berkompeten, 

yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kewenangan 

pembentukan peraturan daerah (PERDA) tersebut, merupakan wujud nyata pelaksanaan 

hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya peraturan daerah 

merupakan salah satu sarana penyelenggaraan otonomi daerah. 

Secara a contario Phillipus M. Hadjon yang dikutip oleh I Gede Pantja Astawa 

(2012: 70), memberikan definisi Peraturan Daerah adalah: 

(a) Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-

undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. 

(b) Tidak boleh mengatur sesuatu hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. 
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(c) Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah 

tingkat bawahnya. 

Definisi ini hanya terlihat dari sisi restriksi (batasan-batasan) perda. 

Dalam perspektif yuridis konstitusional , perda diatur dalam pasal 18 ayat (6) UUD 

1945: 

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” 

 

Juga dari sisi materi muatan perda diatur pada Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang 

menegaskan bahwa: 

“Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh 

persen dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.” 

 

Maka dari itu, kewenangan pembentukan perda didasarkan pada atribusi 

membentuk peraturan perundang-undangan (attributie van wetbevoegdheid). 

Dari segi jenisnya, peraturan daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni: 

(1) Peraturan Daerah Provinsi yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan 

Gubernur. 

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota 

dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 

Diantara kedua jenis perda ini dalam hukum positif Indonesia ditegaskan bahwa 

tidak mempunyai hubungan hierarki, artinya Perda Provinsi sebagai cupstock (rujukan 

atau gantungan) dalam dasar hukumnya, atau dengan kata lain bahwa Perda Provinsi 

tidak bisa dijadikan batu uji bagi Perda Kabupaten/Kota. (Astawa, 2012: 70-71). 

Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan 

bersama dengan DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh daerah 
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provinsi/kabupaten/kota. Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan di 

atas, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah yang  

dibuat oleh suatu daerah, baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan 

dengan dimuat dalam lembaran daerah, namun dalam asas hukum pemberlakuannya 

tidak boleh bertentangan dengan  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan 

atau menyangkut  kepentingan umum. 

2.4.1 Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan 

daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan 

perundang-undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang 

landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang 

mengapa perundangan-undangan itu harus dibuat. Menurut pendapat yang dikemukakan 

oleh Bagir Manan terdapat  4 (empat) landasan yang digunakan dalam menyusun 

perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan 

berkualitas (Tjandra dan Harsono, 2009: 25-28). Keempat landasan tersebut adalah : 

a) Landasan Yuridis 

Landasan ini berkaitan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan 

(bevoegheid, competentie) pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah 

kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam 

perundang-undnagan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam 
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perundang-undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang 

(onbevogheid) mengeluarkan aturan. 

Lanadasan ini terbagi menjadi dua : 

1) Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu  untuk 

membuat peraturan tertentu. 

2) Dari segi materiil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. 

Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 3 hal : 

1) Kewenangan dari pembuat perundangan-undangan 

2) Kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang 

diatur. 

3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan perundang-undangan. 

Landasan yuridis dalam suatu perundang-undangan ini ditempatkan pada bagian 

konsideran “mengingat”. 

b) Landasan Sosiologis 

Landasan Sosiologis yaitu satu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus 

dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup.Ini berarti bahwa 

hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam 

masyarakat (Soimin, 2009:18). Dalam kondisi demikian inilah maka perundang-

undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. 

c) Landasan Filosofis 

Landasan ini berkaitan dengan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang 

menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu 

rencana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan perundang-undangan harus 
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mendapat pembenaran (recthvaardiging) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. 

Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah 

pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara 

(Budiman, 2005: 33). 

d) Landasan Politis 

Landasan ini berkaitan dengan garis kebijakan politik yang menjadi dasar 

selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara, hal ini 

dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program 

Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga 

kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai arah kebijakan 

pemerintah yang akan di laksanakan selama pemerintahannya ke depan.  

Selain landasan tersebut di atas masih ada beberapa landasan yang dapat 

digunakan diantaranya, landasan ekonomis, ekologis, cultural, religi, administratif dan 

teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan 

perundang-undangan yang baik di semua tingkatan pemerintah. 

2.4.2 Asas Pembentukan Peraturan Daerah  

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 

menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan 

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang 

meliputi : 

a) kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 
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b) kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan 

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan 

perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum 

bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 

dengan jenis peraturan perundang-undangan. 

d) dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut 

di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan 

dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 

kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. 

f) kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta 

bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan 

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

g) keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan 

dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan 

seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan 

perundang-undangan. 
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Selain asas-asas yang telah dikemukakan di atas lebih lanjut dalam Pasal 6 UU 

No. 12 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa materi muatan Perda juga harus 

mengandung asas-asas sebagai berikut: 

a) Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan 

perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. 

b) Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan 

perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat 

setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.  

c) Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak 

bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip 

negara kesatuan Republik Indonesia. 

d) Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

e) Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan 

kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian 

dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. 

f) Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan 

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya 

khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

g) Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan 

secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. 
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h) Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda 

tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, 

antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. 

i) Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat 

menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian 

hukum. 

j) Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda 

harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan 

individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.  

k) Asas lain sesuai subsransi Perda yang bersangkutan. 

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam 

menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga 

mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

daerahnya. 

2.5 Tinjauan Umum Pemerintah Daerah 

Kekuatan sparatisme sepanjang sejarah NKRI adalah berkekuatan provinsi. 

Penyebabnya antaralain kekuatan tersebut umumnya mempunyai basis suatu suku 

bangsa. Administrasi pemerintahan provinsi secara politis merupakan wilayah 

adminstratif yang dikelola sebagian dari pemerintah pusat termasuk dengan keberadaan 

instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi. Sedangkan otonomi daerah seluas-

luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berbasis pada pemerintah 

kabupaten. 
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Namun demikian, tidak menutup kemungkinan gaung reformasi yang 

memeberikan desentralisasi kepada daerah juga akan menyentuh pemerintah daerah 

provinsi. Misalnya, kehadiran provinsi bukan hanya menyentuh wilayah darat tetapi 

juga wilayah laut yang menyulitkan untuk nelayan tradisional. 

Sulitnya desentralisasi bagi administrasi pemerintah provinsi adalah karena antara 

pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah kota yang 

selama ini disebut dengan tingkat II, tidak lagi mempunyai hubungan hierarkis menurut 

Unddang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sehingga bupati dan walikota tampak 

mengacuhkan keberadaan gubernur dalam penyelenggaran adminstrasi daerah. Hanya 

saja keberadaan kultur bapakisme yang membuat hubungan ini masih terjaga bagi suatu 

daerah tertentu yang kuat kultur kedaerahannya. 

Pembentukan daerah otonom yang kiini berdasarkan pertimbangan kemampuan 

ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah 

dan lain-lain pertimbangan, membuat banyaknya kabupaten tertentu yang ingin 

memisahkan diri untuk membentuk administrasi pemerintahan provinsi tersendiri. 

Contohnya Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, dan Tanjung Pinang (Syafiie, 2014: 

128). 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari 

beberapa daerah, yang kesemua daerah tersebut merupakan sebuah daerah otonom yang 

mendapat pengakuan oleh Negara, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 
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dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai 

pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang. 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

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

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indnesia Tahun 1945. 

Dalam perspektif negara hukum modern, prinsip pembatasan kekuasaan negara 

(penguasa) demi perlindungan hak-hak individu berlaku dalam segenap lingkungan 

kekuasaan negara, baik kekuasaan legislative, eksekutif ataupun yudisial. Sebagai 

contoh, dalam lingkungan kekuasaan legislative terdapat sistem pembatasan kekuasaan 

yang disebut sistem perwakilan bicameral. Dalam sistem bicameral, kekuasaan legislatif 

dijalankan oleh dua kamar perwakilan yang satu sama lain saling mengontrol. Bagir 

Manan (1997: 103-104) pernah mengemukakan bahwa: 

“Pembatasan kekuasaan dalam bentuk lain juga terdapat pada lingkungan kekuasaan 

eksekutif. Secara khusus, asas legalitas yang termasuk dalam ruang lingkup hukum 

administrasi negara dapat dikemukakan sebagai suatu sistem pembatasan kekuasaan 

pemerintah atau pejabat administrasi negra. Dalam asas legalitas berlaku prinsip bahwa 

setiap tindakan pemerintah atau pejabat administrasi negara harus berdasarkan hukum 

atau undang-undang yang sudah lebih dahulu ada sebelum tindakan tersebut dilakukan.” 

Pelaksanaan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu 

negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai organisasi, jika dilihat dari sudut 
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ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah 

diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian 

sebagian wewenang dari seseorang atau instansi suatu organisasi merupakan salah satu 

asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar 

kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, 

memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan 

organisasi (Mustamin dan Matutu, 1999: 24-26). 

Esensi pemerintahan di daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki 

dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Kewenangan pemerintah daerah 

berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang 

terpola dalam sistem pemerintahan negara federal dan negara kesatuan. Sistem negara 

federal terpola dalam tiga struktur tingkatan utama, yaitu pemerintah federal (pusat), 

pemerintah negara bagian (provinsi), dan pemerintah daerah otonom. Sedangkan sistem 

negara kesatuan terpola dalam dua struktur tingkatan utama, yaitu pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) (Santoso, 2015: 25-26). 

Dalam negara kesatuan tidak ada kedaulatan cabang, sehingga tidak ada konflik 

kewenangan antara pemerintah pusat dan dengan daerah, daerah selalu tunduk dan 

merupakan sub-ordinat dari pemerintah pusat (Busrizalti, 2013: 44-45). Pendapat yang 

sama juga dikemukakan oleh Hans Antlov yang mengemukakan bahwa prinsip negara 

kesatuan berlandaskan kedaulatan negara secara keseluruhan. Lebih lanjut 

dikemukakan: 

“prinsip negara kesatuan berlandaskan kedaulatan negara secara keseluruhan. Suatu 

pemerintahan yang merupakan suatu kesatuan bangsa mempunyai hak-hak untuk 

mendelegasikan kewenangan yang mengarah kebawah ke daerah atau ke institusi 

lokal, melalui atau sampai perundang-undangan, tetapi daerah tidak mempunyai hak 
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sendiri mengenai kewenangan itu. Suatu negara kesatuan dapat terpusat atau 

desentralisasi (seperti prancis) atau yang didesentralisasi, dengan suatu derajat 

substansi bagi daerah otonomi untuk provinsi (seperti inggris dan netherland). 

Keduanya merupakan suatu negara kesatuan. Kewenangan daerah telah diterima dari 

atas, dan dpat menarik mundur melalui sampai perundang-undangan baru tanpa 

kebutuhan untuk menyetujui dari provinsi terkait.” 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pemerintahan 

daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran 

serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah 

menyelenggarakan pemerintahannya dengan asas-asas sebagai berikut : 

1. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 

pusat kepada daerah otonom (Widjaja, 2005: 25). Asas desentralisasi ini dapat 

ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, yakni penyerahan sebagian hak 

dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak dengan obyek tertentu. Pemilik hak 

pemerintahan adalah ditangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan 

diberikan kepada pemerintah daerah, dengan objek hak berupa kewenangan 

pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, namun masih tetap 

dalam kerangka NKRI. 
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2. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 

kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical di wilayah 

tertentu. 

3. Asas tugas pembantuan, adalah penguasaan dari pemerintah kepada daerah kota 

dan atau desa; dari pemerintahan provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota 

dan atau desa; serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk 

melaksanakan tugas tertentu. 

2.5.1 Perangkat Daerah 

Perangkat daerah provinsi terdiri atas secretariat daerah, seketariat DPRD, dinas 

daerah dan lembaga teknis daerah, sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota, terdiri 

atas secretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 

kecamatan, dan kelurahan. Sekretariat daerah yang dipimpin oleh skretaris daerah, 

mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan 

dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan 

diberhentikan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Sekretariat DPRD 

mempunyai tugas, yakni: 

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. 

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. 

c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam pelaksanaan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
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Secara teknis operasional sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada pimpinan 

DPRD dan secara adminstratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui 

sekretaris daerah. 

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Adapun lembaga 

teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan ,kantor, atau 

rumah sakit umum daerah. 

Kecamatan merupakan unsur bagian dari pemerintahan kabupaten/kota yang 

dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang 

bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Disamping itu, 

kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan. 

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau keluarahan. 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 

Keluarahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah. 

Keluarahan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota. 

Selain itu keluarahan mempunyai tugas, yakni: 

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan. 
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b. Pemberdayaan masyarakat. 

c. Pelayanan masyarakat. 

d. Penyelenggaraan ketenteraman dan etertiban umum. 

e. Pemeliharaan  

2.5.2 Kepegawaian Daerah 

Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah 

dalam suatu kesatuan penyelengaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. 

Kegiatan manajemen itu meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, 

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

kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. 

Kegiatan manajemn ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II 

pada pemerintahan daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur. 

b. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II 

pada pemerintahan daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota setelah 

berkonsultasi dengan gubernur. 

c. Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam satu provinsi 

ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara. 

d. Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dan antar provinsi ditetapkan 

oleh Menteri Dalam Negeri yang memperoleh pertimbangan dari Badan 

Kepegawaian Negara. 
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e. Perpindahan pegawai negeri sipil provinsi/kabupaten/kota ke departemen/lembaga 

pemerintah nondepartemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri 

yang memperoleh pertimbangan Badan Kepegawaian Negara. 

f. Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota, setiap tahun 

anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atas usul 

gubernur. 

g. Pengembangan karir atas pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas 

dan moralitas, Pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutase antar 

daerah, serta kompetensi. 

h. Bidang gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang 

bersumber dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum, penghitungan dan 

penyesuaian besaran alokasi dasar sebagai akibat pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan setiap tahun. Pemerintah 

melakukan pemutakhiran data pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan  

pegawai negeri sipil daerah untuk penghitungan dan penyesuaian alokasi dasar 

dalam dana alokasi umum setiap tahun. 

i. Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah 

dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan ditingkat 

daerah oleh gubernur. Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan 

manajemen pegawai negeri sipil daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah. 

2.5.3 Keuangan Daerah 
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Pengertian keuangan daerah menurut Abdul Halim (2004: 18) dalam bukunya 

“Akuntansi Keuangan Daerah” mengemukakan bahwa: 

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala 

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah 

sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi 

serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

 

 Definisi di atas terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu: 

a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber 

penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah, dan lain-lain. Sedangkan hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan 

lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang 

ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah. 

b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan 

uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka 

penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan 

pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah. 

  Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pasal 285 ayat (1) terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni: 

1. Hasil pajak daerah; 

2. Hasil retribusi daerah; 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

4. Lain-lain PAD yang sah. 

b. Dana perimbangan. 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang 

pelakanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah 

daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah 

ditetapkan undang-undang. 

Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana lokasi umum (DAU), dan 

dana alokasi khusus (DAK). Dana bagi hasil tersebut bersumber dari pajak dan sumber 

daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, meliputi sebagai berikut: 

a. Pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, 

pertambangan, serta kehutanan. 

b. Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, 

perkebunan, pertambangan, serta kehutanan. 

c. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi 

dalam negeri. 

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, meliputi: 

a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), 

provisi sumber daya hutan (PSDH), dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah 

daerah yang bersangkutan. 

b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap 

(landrent) dan penerimaan iuran eksploitasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang 

dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 

c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari 

penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil 

perikanan. 
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d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang 

bersangkutan. 

e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang 

bersangkutan. 

f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian 

pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah 

yang bersangkutan. 

Daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri 

berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait, dan dasar penghitungan bagian 

daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh menteri teknis terkait, setelah 

memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. 

2.5.4 Tindakan Pemerintah 

Tindakan pemerintah (bestuurshandeling) yang dimaksud, adalah setiap 

tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan 

(bestuursorgaan) dalam menjalankan fungsi pemerintahan (bestuursfunctie) (Sadjijono, 

2007: 79). 

Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan „tindakan pemerintahan‟ 

(Bestuurshandeling) adalah pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat secara 

spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan. Menurut Komisi Van Poelje 

yang dimaksudkan dengan „publiek rechtelijke handeling‟ atau tindakan dalam hukum 

publik adalah tindakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan (Sadjijono, 2007: 82). 
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Romeijn mengemukakkan bahwa tindak pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan 

atau perbuatan dari satu alat administrasi Negara (bestuurs organ) yang mencakup juga 

perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti 

keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam 

bidang hukum administrasi (Marbun dan Mahfud, 1987:70). 

Ada 2 (dua) bentuk tindakan pemerintah, yakni : 

1. Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (rechtshandeling) dapat dimaknai sebagai 

tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu 

untuk menciptakan suatu hak dan kewajiban. Tindakan ini lahir sebagai 

konsekuensi logis dalam kedudukannya pemerintah sebagai subjek hukum, 

sehingga tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan akibat hukum. 

2. Tindakan pemerintah berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan 

pada hukum (feitelijke handeling) adalah tindakan yang tidak ada hubungan 

langsung dengan kewenangannya dan tidak menimbulkan akibat hukum. 

Akibat hukum yang timbul tersebut dapat berupa penciptaan hubungan hukum yang 

baru maupun perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Dengan demikian 

tindakan hukum pemerintah di maksud memiliki unsur-unsur sebagai berikut 

(Sadjijono, 2007: 81): 

a. Tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai 

penguasa, maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (besturus organ); 

b. Tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan 

(bestuursfunctie); 
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c. Tindakan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum 

(rechtsgevolgen) di bidang hukum administrasi; 

d. Tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum; 

e. Tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah; 

f. Tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum; 

Tindakan hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh 

penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan hukum publik ini 

dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang 

hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik pula. Sedangkan 

tindakan hukum privat adalah tindakan     hukum yang didasarkan pada ketentuan 

hukum keperdataan. 

Tindakan Badan atau Pejabat dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian yakni: 

a. Tindakan membuat Keputusan (beschikking) 

Keputusan (beschikking) adalah merupakan salah satu bentuk tindakan hukum 

publik yang dilakukan secara sepihak (bersegi satu). Menurut Van der Pot dan Van 

Vollenhoven berpendapat bahwa keputusan adalah tindakan hukum yang bersifat 

sepihak dalam bidang pemerintahan, dilakukan oleh suatu badan Pemerintah 

berdasarkan wewenang yang luar biasa(Sadjijono, 2007: 86). Sedangkan menurut 

Sjahran Basah bahwa beschikking adalah keputusan tertulis dari administrasi Negara 

yang mempunyai akibat hukum (Basah, 2000: 185). 

Unsur-unsur utama beschikking sebagai penetapan (keputusan) tertulis tersebut, 

meliputi (Sadjijono, 2007: 91): 

1) Penetapan tertulis; 
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2) Badan atau pejabat Tata Usaha Negara; 

3) Tindakan hukum Tata Usaha Negara; 

4) Konkrit, individual; 

5) Final; 

6) Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 

Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 

tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merumuskan : 

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha 

Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, 

individual, dan tindakan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 

badan hukum perdata.” 

 

b. Tindakan Membuat Peraturan (regeling) 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa 

peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga 

Negara atau Pejabat berwenang dan mengikat secara umum. 

Peraturan (regeling) selalu bersifat umum dan abstrak (general and abstract). Yang 

dimaksud bersifat general and abstract, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa 

saja yang dikenai perumusan kaedah umum (Asshiddiqi, 2006: 2). Peraturan  (regeling) 

selalu berlaku terus-menerus (dauerhaftig) (Indrati, 2001: 78). 

Perlu dijelaskan bahwa dengan keluarnya Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2011 “Keputusan” tidak termasuk pada hierarki peraturan perundang-

undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7. Istilah keputusan diubah dengan 
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sebutan ”Peraturan” misalnya Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan 

Walikota, Peraturan Bupati dan lain-lain. 

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

menyebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

- Peraturan Pemerintah; 

- Peraturan Presiden; 

- Peraturan Daerah Provinsi; dan 

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 7 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk produk hukum daerah menyebutkan jenis 

produk hukum daerah terdiri atas: 

- Peraturan Daerah; 

- Peraturan Kepala Daerah; 

- Peraturan Bersama Kepala Daerah; 

- Keputusan Kepala Daerah; 

- Instruksi Kepala Daerah. 
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Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa Keputusan Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum termasuk 

perundang-undangan tidak merupakan bagian dari perbuatan keputusan (beschikking) 

tetapi termasuk perbuatan tata usaha negara di bidang pembuatan peraturan (Reglement 

Daad van De Administratie).  

c. Tindakan Materiil (materiele daad) 

Tindakan materiil adalah tindakan nyata yang tidak melahirkan akibat hukum 

(Recht Gevolg) dari perbuatan pemerintah tersebut sedangkan tindakan hukum yaitu ada 

maksud untuk melahirkan akibat hukum. Bentuk-bentuk konkrit dari tindakan materiil 

dapat dicontohkan sebagai berikut: 

1) Perbuatan nyata Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam fungsi pelayanan. 

Dalam fungsi ini perbuatan nyata dilihat dari: 

a) Fungsi pelayanan jasa misalnya pelayanan jasa pos dan telekomunikasi, 

pelayanan listrik dan penyediaan air minum, pelayanan jasa angkutan kereta api, 

pelayanan jasa angkutan laut (PELNI). 

b) Fungsi pelayanan pemerintahan misalnya: 

- Pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan. 

- Pihak Kelurahan mewajibkan bagi setiap warga yang membuat KTP untuk 

membuat pas photo (wajib photo). 

2) Fungsi Pembangunan misalnya pembangunan jembatan dan gedung pemerintah. 

3) Dalam rangka penegakan hukum misalnya tindakan pengosongan dan penyegelan. 
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2.6 Kerangka Berfikir 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah. 

2. Perda Provinsi Jateng Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang Susunan dan 

Pembentukan Perangkat Daerah. 

Dampak perampingan 

terhadap kinerja SKPD 

1. SKPD yang ideal serta kinerja 

yang efektif dan efisien 

2. Penggunaan anggaran SKPD lebih 

efisien.. 

Perampingan SKPD 

Provinsi Jawa Tengah 

Perbandingan anggaran 

sebelum dan sesudah 

perampingan SKPD 

Teori Good Governance 

dan Teori Hukum 

Lawrence M. Friedman 

Teori Otonomi Daerah 

dan Teori Good 

Governance 

Pendekatan Penelitian 

Kualitatif 
Jenis Penelitian Yuridis 

Sosiologis 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak 

Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penulis mengajukan simpulan 

sebagai berikut : 

1. Dampak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terhadap kinerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

mengalami perubahan diberbagai aspek. Pertama, adanya perbedaan akibat dampak 

ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2016 ini adalah perubahan di struktur 

organisasi, semua SKPD yang terkena penataan atau permpingan pasti ada 

perubahan struktur organisasi. Tindak lanjut akibat adanya perubahan di sektor 

struktur organisasi dan kuantitas jumlah pegawai yaitu kinerja SKPD yang 

berdampak akibat ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2016 tersebut, kinerja 

SKPD yang terkena penataan atau perampingan tersebut menunjukkan hasil yang 

positif, karena perampingan atau penataan SKPD tersebut hakikatnya untuk 

melaksanakan kinerja yang lebih efektif dan efisien dalam anggaran, SDM dan 

sarana prasarana, ini juga karena tugas yang diemban sudah sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dan SKPD. Pelayanan publik juga lebih 
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optimal karena dampak penataan atau perampingan tersebut. Kendala yang 

dihadapi dari perampingan atau penataan SKPD tersebut adalah terjadinya 

miskoordinasi akibat adanya dua kantor yang berbeda tempat atau alamat, 

membutuhkan waktu cukup lama untuk koordinasi karena jarak kantor satu dan 

kantor dua tidak terlalu dekat. Kendala berikutnya adalah penyesuaian penyusunan 

tugas atau pekerjaan di tahap awal, karena belum terbiasa dengan tugas dan bagian 

baru, akan tetapi kendala tersebut bisa segera diatasi mengingat profesionalitas dari 

pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Perbandingan anggaran karena dampak ditetapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2016 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai jalan 

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun yang dijalani lebih besar 

dibanding tahun sebelum adanya perampingan tersebut. Data yang diperoleh 

menyatakan bahwa adanya penambahan pejabat struktural ini menjadi faktor 

kenapa angaran yang dikeluarkan lebih besar dibanding sebelum adanya penataan 

atau perampingan SKPD yang tertuang pada Perda Nomor 9 Tahun 2016 ini. 

Kemudian juga adanya pelimpahan urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita ambil contoh anggaran di Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang dulunya bernama Dinas Pendidikan. 

SKPD ini merupakan SKPD dengan APBD tertinggi. Hal ini dibuktikan biaya 

belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 

sebesar Rp. 119.955.062.000,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 

1.352.913.973.000,00. Hal ini dilatar belakangi diantara lain dengan pelimpahan 

urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, kemudian adanya 
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penambahan urusan atau agenda akibat adanya tambahan bagian pariwisata yang 

masuk ke SKPD tersebut yang sebelumnya ada 75 urusan atau agenda sekarang 

menjadi 192 urusan atau agenda, karena pada pasal 18 Perda No. 9 Tahun 2016 ini 

menyebutkan bahwa Penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 

2017 Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, 

mendasarkan pada urusan pemerintahan dan program kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini, jadi kenaikan 

anggaran pada tahun 2017 ini juga termasuk dampak ditetapkannya Perda No. 9 

Tahun 2016 ini.  

5.2 Saran  

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan 

terkait dengan judul skripsi Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

adalah: 

1. Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Sekretaris Daerah 

Jawa Tengah menjadi aktor kunci dalam proses penataan atau perampingan 

kelembagaan SKPD ini. Hal ini sebagai konsekuensi pendekatan yang dipakai 

dalam proses penataan atau perampingan SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah merupakan kolaborasi pendekatan administratif dan politis. 

2. Diperlukan prakondisi dan konsolidasi terhadap birokrasi atau SKPD di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama bagi para kepala SKPD terkait dengan 

agenda penataan atau perampingan SKPD. 
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3. Proses penataan atau perampingan SKPD selanjutnya seharusnya akan lebih 

komprehensif dan strategis ketika mampu mendasarkan tidak hanya pada tugas 

pokok dan fungsi, namun aspek analisis beban kerja menjadi proses penting yang 

perlu dijadikan dasar. 

4. Perlunya peninjauan kembali pada dasar regulasi yang digunakan dalam penataan 

atau perampingan SKPD, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah. Peninjauan kembali difokuskan tertama pada sektor anggaran 

yang seharusnya bisa lebih efisien karena merujuk pada tujuan utama adanya 

penataan atau perampingan SKPD ini yaitu efektif dan efisien. 

5. Adanya sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah 

mengenai adanya penataan atau permpingan ini, karena hal ini menyangkut pada 

pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak kebingungan untuk mengurusi 

keperluan masyarakat. 

6. Publikasi media lebih digencarkan mengingat era teknologi sekarang yang 

mengedepankan kecepatan dalam memperoleh informasi melalui media elektronik, 

contohnya adalah perbaikan pada update informasi terkait Pemerintahan Provinsi 

Jawa Tengah melalui website yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 

hal ini sangat membantu untuk dapat memperoleh informasi terkait Pemerintah 

Povinsi Jawa Tengah. 
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