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Artikel ini membahas men~enai perkembangan politik: 
hukum dalam pengaturan tentang daerah otonom di 
Indonesia dalam tiga periode rezim kekuasaan: Orde Baru, 
refonnasi dan pasca pemilu 1999. Tesis dari artikel ini 
adalah bahwa konfigurasi politik: rezim kekuasaan akan 
mempengaruhi seperti apa produk undang-undang yang 
dihasilkannya ( dalam hal ini adalah undang-undang yang 
mengatur mengenai daerah otonom). 
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I. Pendahuluan 

Perspektif yang menonjol di dalam studi tentang otonomi daerah 
adalah memperlihatkan adanya hubungan antara politik: dan hukum. 
Pandangan ini bertolak dari pemahaman bahwa hukum tidak steril dari 
subsistem kemasyarakatan lainnya, yang dalam hal ini adalah subsistem 
politik:. Dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara hukum dan 
politik:, namun apakah hukum yang mempengaruhi politik: ataukah politik: 
yang mempengaruhi hukum sangat tergantung dari cara pandang di dalam 
menjawabnya. Dalam pandangan Mahfud MD, pada kenyataannya politik: 
kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum 
dan hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik 
memiliki konsentrasi energi yang· lebih besar daripada hukum. 
Sebagaimana pula penegasan Dahrendorfbahwa hukum menjadi cermin 
dari kehendak pemegang kek:u3saan atau identik dengan kekuasaan.1 

Dalam konteks ini maka hukum dipahami sebagai putusan politik: (law is 
political decision), yaitu bahwa huk:um itu merupakan pengaturan 

1 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, h. 8-14. 
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terhadap pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada dalam 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai basil kebijakan dari 
lembaga atau pejabat yang berwenang menetapkan.2 

Hubungan antara hukum dengan politik dengan demikian 
memperlihatkan pemahaman bahwa politik sangat menentukan huk:um 
yang mana politik didudukkan sebagai variabel bebas dan huk:um sebagai 
variabel terpengaruh; serta hukum merupakan produk politik yang 
diasumsikan bahwa hukum sebagai fonnalisasi atau k:ristalisasi dari 
kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling 
bersaingan. 3 Dalam perspektif ini, maka hubungan saling berpengaruh 
antara ke duanya yang mencerminkan sifat terpengarulmya huk:um oleh 
politik itu dikenal dengan pendekatan yang disebut politik huk:um. 
Disadari bahwa pengertian atau definisi politik hukum beragam 
pendapatnya, namun umumnya para ahli berpendapat bahwa yang 
dimaksudkan dengan politik hukum adalah kebijakan (kebijaksanaan) 
hukum (legal policy). Atau dalam pemaknaan Solly Lubis, politik hukum 
adalah kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang 
seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. 4 

Berpijak pada keyakinan adanya persamaan sub&tansif antar 
pelbagai pengertian yang ada, maka Mahfud berpendapat bahwa politik 
hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat 
menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan 
ditegakkan. 5 Oleh karena itu politik hukum selalu ditentukan oleh sifat 
negara dan sistem politik yang dianut, dan dipengaruhi oleh 
lingkungannya baik dari dalam maupun dari luar sistem politik yan~ 
berlaku tergantung hukum apa yang akan dibentuk atau dibaharui. 
Dengan demikian suatu ·identifikasi dan penjelasan mengenai sistem 
pemerintahan atau politik, fonnat politik dan konfigurasi politik dari suatu 
pemerintahaJ akan menentukan bagaimana politik hokum yang dijalankan 
dan sifat atau karakter hukum yang dibuat atau dibentuk. 

2 Bintan Regen Saragih, Politik Hukum, h. 13 dan 16. 
3 Mahfud MD, Op.cit., h. 7. 
4 Dalam Bintan Regen Saragih, Op.cit, h. 24. Ahli lainnya, seperti Abdul Hakim Garuda 
Nusantara, Mochtar Kusumaatmadja, dan Mah.fud MD mempunyai pendapat yang 
senada dengan pengertian itu. Mahfud MD., Op.cit., h. 9. 
s Mahfud MD., Ibid. 
6 Bintan Regen Saragih. Op.cit, h. 24-25. 
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Di dalam bingkai politik hukum sebagaimana di uraikan di muka, 
maka tulisan ini akan membahasnya dengan mengkhususkan pada huk.um 
mengenai ketentuan yang dimaksudkan sebagai daerah otonom. Politik 
hukum yang dikaji dibatasi hanya pada masa orde baru (1966-1998), 
refonnasi (1998-1999), dan pasca pemilu 1999 (1999-2009); sedangkan 
produk hukumnya, yaitu UU No.5 Tahwt 1974, UU No. 22 Tahwt1999, 
dan UU No. 32 Tahwt 2004. 

Oleh karena Wlit analisisnya hanya mengenai ketentuan daerah 
otonom maka keseluruhan materi yang ada pada ketiga undang-wtdang 
tersebut menyangkut hukum pemerintah daerah tidak abn dikaji di dalam 
pembahasannya. Dengan demikian hanya secara khusus yang terkait 
langswtg dengan ketentuan atau rumusan hukum yang dimaksudkan 
sebagai daerah otonom yang menjadi bahasannya. Demildan pula kajian 
politik hukumnya hanya akan dilakukan secara garis besarnya saja, dan 
model atau teori yang ada hanya digunakan sebagai acuan pemahaman 
secara umum ketika melakukan pembahasannya. 

Sesuai dengan batasan tersebut, maka tulisan ini akan menjawab 
dua isu. Pertama, politik hukum atas ketentuan daerah otonom 
sebagaimana dirumuskan pada pasal-pasal dalam UU No.5 Tahwt 1974, 
UU No. 22 Tahwt 1999 dan UU No. 32 Tahwt 2004. Kedua, karakter 
pengaturan tentang daerah otonom pada UU No. 5 Tahwt 1974, UU No. 
22 Tahwt 1999 dan UU No. 32 Tahwt 2004. 

Atas dasar jawaban yang akan diperoleh dari pertanyaan
pertanyaan yang diajukan itu, maka tulisan ini mengandwtg tujuan wttuk 
mengidentifikasi rumusan pangaturan tentang daerah otonom manakah di 
antara UU No.5 Tahwt 1974, UU No. 22 Tahwt 1999 dan UU No. 32 
Tahwt 2004 yang paling sesuai dengan UUD 1945 sebelum Amandemen. 

Oleh karena itu, maka dalam pembahasan telah dikemukakan di 
awal sebagai pendahuluan mengenai pengertian politik hukum, dan 
selanjutnya secara singkat akan dikemnkakan sistem, format, dan 
konfigurasi politik Indonesia. Karaktei produk hukwn akan dijelaskan 
secara garis besamya sebab berkaitan langsung dengan uraian 
sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan politik hukum 
terhadap daerah otonom; dan ditutup dengan kesimpulan sebagai bagian 
akhir dari pembahasan yang berusaha menjawab tujuan dari tulisan ini. 
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D. Sistem, Format, dan Konfigurasi Politik Indonesia 

Sebenamya antara sistem pemerintahan dan sistem politik tidak 
berbeda pengertiann~ hanya dibedakan dari sudut kajiannya. Sistem 
pemerintahan bennakna lebih bersifat yuridis dan biasanya dibahas dari 
sudut pandang hukum (tatanegara) dan lebih menitikberatkan pada aspek 
lembaga-lemhaga negara yang formal saja seperti lembaga esekutif, 
legislatif dan yudikatif. Sedangkan sistem politik dari sudut ilmu politik, 
bukan hanya membahas lembaga-lembaga formal saja (supra struktur) 
tetapi juga lembaga-lembaga kemasyarakatan (infra struk.tur) seperti partai 
politik, grup kepentingan, grup penekan. 7 

David Easton memberikan pemahaman dengan mengemukakan 
suatu kerangka kerja sistem politik yang menjelaskan bagaimana hukum 
itu sebagai output yang dihasilkan oleh suatu sistem politik yang 
dikonversi dari input yang tersedia. Hukum positif adalah output dari 
sistem politik yang berlaku, dengan mengkonversi input yang masuk atau 
tersedia melalui proses politik. Input itu berupa aspirasi masyarakat, yakni 
tuntutan dan duk:ungan. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa sistem 
politik berfungsi menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk 
masyarakat. Fungsi-fungsi itu dilakukan dengan membuat keputusan
keputusan yang mengikat masyarakat (seperti tujuan negara), menentukan 
cara membagi atau mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Keputusan
keputusan itu dalam bentuk pengaturan disebut hukum positif 

Sedangkan yang dimaksudkan dengan format politik adalah kajian 
mengenai sistem politik yang memumpun pada ciri atau corak 
pemerintahan. Umumnya format politik tertuju pada sistem politik yang 
baru berlaku karena rezim yang lama telah berganti dengan rezim yang 
baru, atau penguasa yang lama yang cenderung demokratis berubah 
menjadi nonz<~emokratis dengan berbagai alasan, seperti untuk 
pembangunanf kepentingan rakyat, ada ideologi baru yang diterapkan. 
Dengan kata lain, format politik bisa disebut sebagai ciri khas dari rezim 
yang berkuasa yang menerapkan sistem politik yang baru yang berbeda 
sama sekali dengan sistem sebelumnya. 8 

7 Ibid., h. 28. 
8 Ibid., h. 31. 
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Adapun mengenai konfigurasi politik adalah kekuatan-kekuatan 
politik nyata (riil) dan eksis dalam suatu sistem politik. Kon:figurasi dalam 
hal ini menunjukkan susunan atau konstelasi kekuatan politik. Konfigurasi 
politik ini biasanya tergambarkan dalam wujud partai-partai politik, ada 
kalanya kekuatan-kekuatan politik juga tergambarkan melalui tokoh-tokoh 
berpengaruh, organisasi kemasyarakatan atau sosial, organisasi-organisasi 
kepentingan dan sebagainya. 9 Umumnya konfigurasi politik yang 
demokratis terdapat pada sistem politik yang demokratis. 

Berangkat dari pendapat yang mengasumsikan bahwa politik 
sangat menentukan hukum sehingga hulrum sebagai produk politik, maka 
dapat ditarik pemahaman lebih lanjut yang spesifik, yakni konfigurasi 
politik suatu ner;,a akan melahirkan karakter produk huk:um tertentu di 
negara tersebut. Dengan demikian ada dua cara atau sudut pandang yang 
bisa digunakan dalam memahami politik hukum suatu negara atau 
pemerintahan terhadap karakter dari hukum yang dihasilkan, yaitu: 
pertama, dengan mengidentifikasi sistem pemerintahannya atau sistem 
politiknya; kedua, dengan menentukan atau melihat sifat konfigurasi 
politiknya. 11 

A. Masa Orde Baru 

1. Sistem Pemerintahau/Politik 

Sistem pemerintahan Orde Barn di masa pennulaan (1966 -1971) 
menampakkan penguatan politik yang terpusat pada diri pemegang 
kelcuasaan, yaitu Soeharto sebagai presiden. Pada masa ini, pemerintahan 
Orde Baru lebih berorientasi kepada upaya untuk mengkonsolidasikan 
kekuatann6a dan memperbesar duk:ungan masyarakat Indonesia terhadap 
penguasa. 2 Oleh karenanya sistem pemerintahan yang dominan 

9 Ibid., h. 33. 
10 Mahfud MD., Op.cit., h. 14-lS. 
11 Mahfud MD menga:rtikan kon:figurasi politik sebagai susunan atau konstelasi kekuatan 
politik yang secara dikotomis dibagi atas dua koruiep yang bertentaugan secara diametral, 
yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.Konfigurasi politik 
demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi 
partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. 
Sedangk.an konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih 
memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif 
dalam pembuatan kebijaksanaan negara, Op.cit., h. 24. 
12 Bintan Regen Saragih, Op.cit., h. 98. 
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memperlihatkan pengaruh k:uat dari aktivitas politik pemegang kekuasaan 
terhadap bidang-bidang atau sistem-sistem lainnya. Sistem pemerintahan 
yang demikian tergambar pada sistem politiknya dengan ciri-cirinya yang 
berpusat pada Soeharto dan pendukung utamanya Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia (ABRI). Sistem tersebut pada ak:himya 
memperlihatkan pencapaiannya melalui pemantapan posisi dwifungsi 
ABRI di dalam sistem politik Indonesia sebagai sumber le~timasi utama 
dari peranan perwira-perwiranya di semua bidang yang ada. 3 

Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru (sesudah pemilu 1971 
- 21 Mei 1998) memperlihatkan kek:uatan Orde Baru sesungguhnya 
dengan kekuasaan pemerintah Soeharto yang absolut. Pada pemilu 1971, 
Golkar sebagai mesin pemilu Orde Baru menang mutlak (single majority) 
di DPR, DPRD, dan juga di MPR. Ditambah dengan pengangkatan 
anggota-anggota DPR dan MPR, maka kek:uatan Orde Baru di DPR dan 
MPR menjadi moyoritas mutlak (absolute majority). Kondisi sistem 
politik seperti ini terus berlanjut melalui pemilu-pemilu berikutnya, yaitu 
pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 hingga akhir Orde Baru 21 Mei 
1998.14 

Sistem pemerintahan pada masa ini apabila dilihat dari perspektif 
format politiknya maka telah menampakkan sistem pemerintahan yang 
autokrasi, yakni memerintah atas kekuasaan atau kehendaknya sendiri. 
Boleh dikatakan di masa ini hampir tidak ada bidang kehidupan pada 
pemerintahan Soeharto yang tidak dibawah kendali atau kekuasaannya 
melalui sistem politik Orde Baru-nya. Dimulai dari semakin solidnya 
dukungan dari ABRI dengan legitimasi atas Dwifungsi-nya sampai 
kepada cam pengangkatan pembantu-pembantunya di kabinet dan pada 
lembaga legislatif, lembaga pemerintah non departemen, dan sebagainya, 
dilakukan secara despotis bahkan terkadang nepotis. Dalam 
perkembangtptya, sistem yang autokrasi ini dikemudian berubah menjadi 
pemerintahad totaliter terutama setelah diterapkan "asas tunggal 
Pancasila" pada tahun 1985. Akibatnya di masa itu, yang terjadi di dalam 
sistem politiknya adalah pemerintah campur tangan atau menguasai 
seluruh kehidupan manusia dalam masyarakat dan kebudayaan. Demikian 
pula pada politik yang mana rakyat diambangkan (floating mass), yaitu 
partai politik tidak: boleh sampai ke desa.15 

13 Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, h. 47 dan 56. 
14 Bintan Regen Saragih, Op.cit., h. 110. 
u Ibid., h. 111-114. 
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2. Format dan Konfigurasi Politik 

Pada masa permulaan Orde Ba:ru (1966- 1971) format politiknya 
dapat dibedakan dalam beberapa lapi~ yakni: lapisan teratas, sebagai 
yang memegang dan menjalankan kekuasaan (ruling class) adalah 
Jenderal Soeharto beserta perwira-perwira militer anak buahnya; lapisan 
kedua, anggota ABRI; lapisan ketiga, partai-partai politik pendukung 
Soeharto, organisasi politik yang tidak mendapat tempat pada masa 
sebelumnya, organisasi kemasyarakatan terutama Front Pancasila, dan 
mahasiswa; lapisan berikutnya merupakan yang terbesar yaitu masyarakat 
Indonesia yang anti komunis. 

Di dalam politik melalui DPR-GR sebenamya prosentase partai
partai politik lebih besar dibandingkan dengan jumlah anggota dari ABRI 
dan Karya Pembangunan, namun peranan mereka sudah tidak berarti lagi 
dalam membendung kekuatan riel dari ABRI.16 Sebagian besar dari 
anggota-anggota partai politik di legislatif (DPR-GR) adalah pendukung 
orde ba:ru yang dipimpin Soeharto, terutama akibat penempatan anggota 
ba:ru sebelum pemilu melalui mekanisme recall (UU No. 10 Tahun 1966), 
seperti wakil dari PNI pimpinan Ali-Surachman yang diganti dengan 
wakil dari PNI Osa-Usep. Hal yang sama terjadi pula pada MPRS, 
mengingat kenyataan bahwa dari anggota DPR-GR saja dominasi Orde 
Ba:ru sudah kuat apalagi ditambah dengan masuknya utusan daerah dan 
golongan yang merupakan komponen pendukung Orde Baru. Umumnya 
mereka adalah gubernur-gubernur, para panglima Daerah Militer, wakil
wakil organisasi kemasyarakatan yang sudah komit dengan rezim Orde 
Ba:ru. Pada masa ini ada tiga kali pertambahan keanggotaan MPRS 
sejalan dengan pertambahan keanggotaan DPR-GR, yaitu pada Sidang 
UMUM 1966, Sidang Istimewa 1967, dan Sidang Umum 1968. 

Di masa Orde Ba:ru (sesudah pemilu 1971 - 21 Mei 1998) 
terbentuk format politik ba:ru yang muncul dari mesin politiknya Soeharto, 
yakni para pengurus dan anggota Golkar. Boleh dikatakan bahwa mereka 
merupakan kelompok yang dapat dimasukkan jadi satu dalam lapisan 
bersama dengan ABRI. Di samping itu muncul pula lapisan ba:ru sebagai 
kelompok yang besar dan merupakan kekuatan orde ba:ru di masyarakat 
bawah, yak:ni para pegawai negeri. Bersama dengan masyarakat 
Indonesia, terutama yang anti komunis, mereka merupakan lapisan yang 

16 Ibid., b. 101. 
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jumlahnya terbesar sebagai pendukung kekuasaan Soeharto. Hal yang 
sama terjadi pada lembaga legislatif (DPR) dan MPR, format politiknya 
sebagai lapisan teratas dan moyoritas ditempati oleh kelompok dari wakil 
Golkar beserta dengan anggota dari pengangkatan (ABRI, Utusan daerah 
dan golongan) sebagai pendukung Presiden Soeharto (Orde Baru). 
Dengan demikian berdasarkan komposisi itu, maka praktis kekuatan Orde 
Baru sebagai pendudung kekuasaan Soeharto menjadi mutlak. 

Konfigurasi politik pada masa pennulaan Orde Baru (1966 -
1971) kekuasaan pemerintahannya belwn sepenuhnya berada pada 
penguasa (pemerintah), namun anggota DPR-GR dan juga MPRS 
sebagian besar adalah pendukung pemerintah Orde Baru yang dipimpin 
Soeharto. Karenanya walaupun belwn sepenuhnya berkekuatan mutlak, 
pemerintahan masa pennulaan orde baru dapat melaksanakan kepentingan 
politiknya tanpa halangan atau hambatan yang berarti, melalui 
pembentukan hukum di DPR-GR dan MPRS. Pemerintahan permulaan 
Orde Baru dengan demikian merupakan kekuatan politik utama yang 
mempengaruhi bekerjanya pembuatan undang-undang di lembaga 
legislatif. Produk hukum di kedua lembaga tersebut, terutama terkait 
dengan hukwn atau undang-undang yang menguatkan kekuasaan Orde 
Baru atau Soeharto. Di samping itu secara tidak langsung kekuatan dari 
luar (faktor ekstemal politik hukum), seperti pengaruh kuat dunia 
international ( seperti Bank Dunia dan IMF), turut berperan dalam 
pembentukan produk hukum di bidang ekonomi yang cenderung 
menghadirkan ekonomi kapitalis. 17 

Pada masa Orde Baru (sesudah pemilu 1971 - 21 Mei 1998) 
pemerintahan Soeharto mencapai puncaknya sebagai kekuatan politik 
yang tidak tertandingi oleh kekuatan sosial-politik lainnya, bahkan di 
masa puncak ini bisa dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada lapisan atau 
kelompok sosial-politik lain yang mampu mengimbanginya apalagi 
mengalahkanqya. Demikian pula di lembaga legislatif, praktis kelompok 
Orde Baru ·merupakan kekuatan yang dominan bahkan mayoritas 
mutlak.18 Pemerintahan di masa Orde Baru ini henar-benar merupakan 
kekuatan politik yang luar biasa yang senyatanya menjadikan lembaga 
pembuat undang-undang (DPR) hanyalah sebagai alat dari kelompok 
pemegang kekuasaan, yakni Soeharto dan lingkaran di dalamnya (ruling 
class). 

17 lbid., h. 104-105 dan 109. 
18 Ibid., 115-116. 
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Lembaga pembuat undang-undang (DPR) pada masa ini selalu 
menyetujui sepenuhnya setiap kebijakan melalui undang-undang yang 
diajukan rezim Orde Baru, sehingga DPR mendapat julukan sebagai 
"stempel" saja.19 Begitu kuatnya kekuatan sosial yang dimilild oleh 
kelompok ini sehingga DPR tidak mempunyai kekuasaan lagi, fungsinya 
berubah hanya untuk memberi persetujuan rencana peraturan yang 
diajukan eksekutif. Produk hukum yang dihasilkan oleh DPR di masa 
Orde Baru ini terutama undang-undang yang berkaitan untuk 
mempertahankan dan mengkonsentrasikan kekuasaan di tangan Soeharto, 
termasuk di antaranya produk hukum terkait dengan pengaturan daerah 
otonom yaitu UU No. 5 Tahun 1974. 

. Meskipun demikian terdapat pula sejumlah undang-undang yang 
berkaitan dengan pembangunan ekonomi namun praktiknya berorientasi 
untuk kepentingan sekelompok kecil pengusaba saja.20 Sarna halnya 
dengan masa permulaan orde baru, di m.asa inipun .pengaruh kekuatan 
dunia international (faktor ekstemal politik hukum), di samping dari IMF 
dan Bank Dunia, terutama oleh lembaga donor negara-negara maju yang 
tergabung dalam IGGI berperan di dalam pembentukan produk hukum di 
bidang ekonomi yang menjadikan perekonomian Indonesia semakin 
kapitalis. 

B. Masa Reformasi (21 Mel 1998- 1999) 

1. Sistem Pemerlntahan/PoUtik 

Pada masa ini sistem pemerintahannya menampakkan ciri yang 
berbeda dengan sistem sebelumnya, yakni menjadi lebih demokratis. Hal 
ini terutama dipengaruhi kuatnya tuntutan reformasi secara terang
terangan dari masyarakat yang menginginkan perubahan dalam segala 
aspek kehidupan di Indonesia. Pemerintahan Habibie memberikan ruang 
kepada demokratisasi dengan menjalankan sistem politik yang terbuka 
untuk menerima kritik dan merespon reformasi pada bidang-bidang 
lainnya, termasuk hukum. 

Masa ini sistem pemerintahannya hanya betjalan relatif singkat 
(dua tahun) namun berperan kuat sebagai landasan (transisi) ke sistem 

19 1bid., h. 117. 
20 Ibid., b. 123. 
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pemerintahan demokrasi berikutnya. Sistem politiknya yang reformatif
demokratis sangat betpengaruh kuat terhadap sistem huk:mn yang 
terbentuk di mana menjadi lebih dekat dengan realitas sosial. 21 Hal ini 
sesuai dengan kerangka tuntutan reformasi yang isinya, antara lain: 
demokratisasi, keterbukaan, keadilan, peningkatan perlindungan HAM, 
pemberantasan KK.N, pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan 
termasuk amandemen atas UUD 1945. 

2. Format dan Konfigurasi PoUtlk 

Reformasi telah merubah format politik yang ada, yang mana di 
lapisan teratas diganti oleh kekuatan kelompok dari Habibie sebagai 
presiden bersama dengan pembantu-pembantunya yang sebenamya masih 
ditempati orang-orang di masa Orde Baru. Namun mereka ini tidak lagi 
sekuat sebelumnya mengingat pengaruh keberhasilan reformasi yang 
mam.pu menjatuhkan kekuasaan absolut Soeharto dengan pemerintahan 
Orde Baru-nya. Karenanya format politik yang sebenamya, sebagai 
lapisan sosial politik paling besar dan betpengaruh adalah didominasi oleh 
mereka para pelaku reformasi, yakni kek:uatan kelompok mahasiswa 
bersama dengan tokoh-tokoh politik dan militer baik yang masih aktif 
maupun yang sudah purnawirawan. 

Dengan demikian bila dilihat dari perspektif konfigurasi 
politiknya, baik yang ada di dalam maupun di luar lembaga eksekutif dan 
1egislatif, dapat dikata.k:an bahwa pelapisan format politiknya tidaklah 
terjadi sebab relatif bagian besar masyarakat Indonesia berada pada satu 
lapisan yang reformatif. Namun demikian secara kelompok pada 
hakekatnya terbagi ke dalam dua lapisan kek:uatan sosial-politik, yakni 
kelompok reformatif dan kelompok "ikutan". Kelompok terakbir ini 
adalah mereka yang membawa ideologi agama namun masih berorientasi 
pada kekuasaan dengan memanfaatkan arus reformasi . 

.J 
Konfigurasi politik DPR (dan MPR) pada masa ini tidak berubah 

yaitu sama dengan di masa orde baru hasil pemilu 1997 yang tetap 
didominasi oleh Golkar dan ABRI. Tetapi arus reformasi yang begitu kuat 
mendorong pemerintahan Habibie tampil sebagai kek:uatan politik utama 
yang reformis di dalam mempengaruhi lembaga legislatif sehingga 
mampu menjalankan fungsinya sebagai pembentuk huk:mn sesuai isi 

21 Ibid., h. 128. 
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tuntutan refonnasi. Bisa pula dikatakan secara berurutan, yaitu dimulai 
adanya kekuatan politik dari pelaku refonnasi, yakni kekuatan kelompok 
mahasiswa bersama masyarakat diikuti dengan tokoh~tokoh politik dan 
militer, berpengaruh kepada pemerintahan Habibie untuk tampil menjadi 
kekuatan yang reformis dan pada gilirannya berperan mempengaruhi 
pembuat hukum di lembaga legislatif. ' 

Kekuatan politik dari pemerintah Habibie amatlah menonjol 
sehingga bersama dengan DPR dalam waktu relatif yang amat singkat, 
senyatanya mampu menghasilkan jumlah banyak produk hukum yang 
refonnis berupa undang-undang terkait hal demokratisasi, keterbukaan, 
anti KKN, pemulihan perekonomian, pemerataan, dan keadilan; termasuk 
pengaturan daerah otonom dengan mencabut produk hukum lama di 
jaman orde baru yaitu UU No.5 Tahun 1974 diganti dengan UU No. 22 
Tahun 1999. 

C. Masa Pasca Pemilu 1999 

1. Sistem Pemerintahan/Politik 

Keberhasilan refonnasi menempatkan pemerintah yang terbentuk 
menjadi terbuka bagi kritik masyarakat dan kekuasaannya oleh pembentuk 
hukum dikurangi melalui amandemen UUD 1945 dan beralih ke DPR. 
Pemerintah pasca pemilu 1999 benar-benar terbatas kekuasaannya 
sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, yakni pemerintah berdasarkan 
konstitusi (constitutional government). Kekuasaan yang diperlukan dalam 
sistem pemerintahan tidak disalahgunakan sebab hila ada keinginan dari 
pemerintah untuk mengkonsentrasikan kekuasaan di tangannya, maka 
konstitusi (UUD 1945) memberikan kewenangan pada MPR untuk 
menghentikannya atas permintaan DPR melalui Sidang Istimewa. 

Keterbatasan kekuasaan Presiden dapat pula te:tjadi mengingat 
pada masa ini tidak ada satu partai politikpun yang menguasai MPR dan 
DPR dengan single majority seperti pada masa orde baru. Dapat dikatakan 
bahwa masa sesudah Pemilu 1999 adalah masa menguatnya demokrasi, 
pembentukan undang-undang beralih dari tangan eksekutif ke DPR. 
Sistem pemerintahan menjadi demokratis dimana keterbukaan atau 
kebebasan mengemukakan pendapat menjadi bagian dari kehidupan 
masyarakat, pers mendapat kebebasannya. 
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2. Format dan Konfigurasi Politik 

Masa reformasi hanyalah betjalan singkat, dua tahun kemudian 
melalui pemilu 1999 mengubah format politik yang ada dengan 
munculnya tokoh, pengurus, dan anggota dari partai-partai yang 
memenangi pemilu 1999 yang menempati lapisan baru di dalam eksekutif 
dan legislatif. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada awal masa ini 
hingga sekarang (menjelang pemilu 2009), tidak hanya menyangkut 
politik saja namun pada bidang kehidupan lainnya cenderung format 
politiknya adalah "kepartaian". Partai-partai pemenang pemilu 
mendominasi peranan dalam sistem pemerintahan, legislatif dan di 
masyarakat. 

Berbareng dengan menguatnya format politik lapisan kepartaian 
itu, muncul pula pengaruh kekuatan dari kelompok masyarakat sipil 
sebagai lapisan berikutnya yang terbentuk karena akibat pengaruh 
keberhasilan gerakan reformasi menumbangkan kekuasaan absolut 
Soeharto. Pada lapisan masyarakat sipil ini terdapat kekuatan-kekuatan 
kelompok yang tersebar di bidang media massa (pers ), lembaga sosial 
masyarakat, dan institusi-institusi independen, yang berusaha tetap terus 
mendorong demokrasi dan keberlanjutan reformasi. 

Pada format politik di legislatif, praktis tidak terjadi konsentrasi 
kekuatan lapisan politik sebab tidak ada satu partai yang menguasai 
moyoritas sederhana di DPR maupun MPR. Namun demikian pada masa 
ini peranan lembaga legislatif amat kuat kembali seperti pada masa 
demokrasi liberal (1945 - 1959), sehingga bisa dikatakan anggota DPR
lah yang sebenarnya sebagai kelompok terkuat yang menempati lapisan 
politik teratas di Indonesia. 

KonfiFasi politik pada masa ini mencerminkan kekuatan politik 
berada di dua tempat, yaitu di lembaga eksekutif dan lembaga legislatif 
secara cukup berimbang sebagai akibat dari pembatasan kekuasaan 
presiden oleh konstitusi melalui amandemen UUD 1945, dan tidak adanya 
single majority di DPR. 

Realitas konfigurasi politik yang mana tidak ada mayoritas 
sederhana di DPR, telah memunculkan sejumlah konsekuensi politik, 
seperti: (a). Kebijakan-kebijakan presiden menghindari implikasi yang 
merugikan kepentingan partai-partai di DPR; (b). Presiden di dalam 
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mengangkat pembantunya yaitu para menteri, terpaksa meminta saran 
atau bahkan nama-nama dari partai-partai yang mempunyai wakil 
signifikan di DPR; (c). Rencana undang-undang dan substansinya 
memerlukan kompromi diantara ke dua belah pihak, yaitu eksekutif 
(presiden) dan fraksi-fraksi di DPR. Sehingga secara riel di dalam praktek 
politiknya, kekuatan DPR lebih sering nampak yang menonjol di 
bandingkan kekuatan dari presiden. 

Di dalam perlcembangannya dari perimbangan kekuatan diantara 
ke dua pihak tersebut, telah,menampakkan semakin menguatnya peranan 
DPR yang setidaknya sebag& akibat dari: pertama, konfigurasi politik di 
DPR yang mana tidak adanya satu partai yang menguasai mayoritas 
sederhana; kedua, DPR memegang kekuasaan membentuk undang
undang; ketiga, adanya mekanisme harus melalui persetujuan dan 
menerima usulan dari DPR bilamana eksekutif akan menjalankan 
kebijakannya; keempat, semakin menguatnya iklim demokrasi sebagai 
kekuatan sosial di masyarakat; kelima, mulai menurunnya kekuatan 
sosial-politik ABRI melalui Dwifungsi-nya. 

Pada masa ini produk hukum yang dihasilkan oleh DPR sebagai 
pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, umumnya masih 
berkaitan dalam upaya untuk memperkuat demokrasi, HAM, keterbukaan, 
dan penegakan hukum. Terdapat juga jumlah besar produk hukum 
terutama berupa perubahan undang-undang, yang ditujukan untuk 
perbaikan bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR 
sebagai tuntutan kebutuhan akibat keterpurukan ekonomi dalam negeri. 
Namun demikian terhadap sejumlah undang-undang itu, lebih nampak 
sebagai bentuk dari hasil pengaruh dan permintaan dari kekuatan dunia 
intemasional. 

Menarik untuk dikemukakan atas realitas sosial yang terjadi di 
masa ini, terutama terkait den~an kekuatan dan peran DPR di praktek 
politiknya, yakni pandangan dari masyarakat bahwa DPR dianggap hanya 
melanggengkan kelaiasaan dan kepentingan partai-partai besar. Sejumlah 
produk hukumnya, terutama undang-undang di bidang politik seperti 
undang-undang di bidang kepartaian dan pemilu, memang 
memperlihatkan kesan sebagaimana dianggap tersebut yaitu tidak 
mementingkan kepentingan rakyat.22 Tennasuk terlcait dengan ini adalah 

22 1bid., h. 141-142. 
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pengaturan mengenai daerah otonom di dalam UU No. 32 Tahun 2004 
yang perubahannya tidak mengalami kemajuan dari produk undang
undang yang digantikan, yaitu UU No. 22 Tahun 1999. 

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pada masa ini mereka 
(bagian besar orang-orang partai) yang berada di eksekutif maupun di 
legislatif, terbagi orientasinya antara kepentingan masyarakat (hukum 
termasuk didalamnya) dan kepentingan memperkuat posisinya untuk 
membangun kekuasaan ke depan. Kekuatan sosial politik lainnya, seperti 
pers, kelompok-kelompok LSM atau NGO, mahasiswa, akademisi dan 
masyarakat sipil (terutama dari lapisan lokal yang nampak), belum 
mampu menjadi penyeimbang kekuatan yang datangnya dari lembaga 
eksekutif dan legislatif. 

III. Karakter Produk Hokum 

Afan Gaffar menyatakan bahwa negara yang demokrasinya rendah 
maka orientasi huk:umnya bersifat elitis (huk:um elitis) dan selalu 
melindungi dan membela kepentingan mereka sendiri. Namun bisa saja 
hukum yang dihasilkan bersifat konservatif (huk:um konservatif), dan 
rumusan-rumusan aturan (wardings) seringkali membuka peluang untuk 
mengadakan interpretasi baru dengan peraturan lebih kanjut, padahal 
interpretasi yang paling kuat adalah yang datang dari penguasa. 
Sebaliknya pada pemerintahan atau rezim yang demokratis melibatkan 
berbagai macam lembaga (masyarakat) dalam pembentukan hukum, 
karenanya produk hukumnya adalah bersifat populis (huk:um populis). 
Hukum yang dikembangkan juga bersifat progresif (huk:um progresif) dan 
memberi ruang yang sedikit kepada pihak eksekutif untuk memberikan 
interpretasi lebih lanjut dari sebuah peraturan. Karakter produk hukum 
populis dengan demikian dekat atau sesuai dengan kenyataan sosial, 
sedangkan l}Ukum elitis dan hukum konservatif menjauhkan hukum 
dengan kenyataan sosia1.23 

Hukum dengan demikian berkaitan erat dengan kekuasaan karena 
tata hukum senantiasa terikat pada status quo. Penggunaan kekuasaan bisa 
melahirkan karakter hukum yang menindas maupun karakter hukum 
otonom. Karakter hukum yang menindas tetjadi bilamana pihak berkuasa 
dengan otoritasnya mempunyai kewenangan yang sah menuntut warga 

23 Ibid., h. 35-36. 
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negara agar mematuhi kekuasaannya melalui hukum. Dalam hal ini 
penguasa menggunakan huk:wn yang bersifat menindas untuk 
menciptakan ketertiban. Dengan demikian keterkai~ huk:wn dengan 
politik memposisikan huk:wn yang ditundukkan kepada politik kekuasaan. 
Pada karakter hukum otonom pihak penguasa membutuhkan hukum hanya 
terbatas untuk kesahan kekuasaannya. Sehingga hukum dalam posisi ini 
terpisah dari politik menjadi subsistem yang lebih otonom. Dengan 
demikian hukum bebas dari politik karena elit penguasa tidak lagi leluasa 
menggunakan kekuasaan · karena ada komitmen masyarakat untuk 
menjalankan kekuasaan sesuai dengan tata cara yang diatur. 23 

Mahfud MD mengemukakan dua macam strategi pembangunan 
hukum yang akhimya sekaligus berimplikasi pada karakter produk 
hukumnya yaitu pembangunan hukum ortodoks dan pembangunan hukum 
responsif. Strategi pembangunan hukum ortodoks peranan pemerintah dan 
parlemen sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. 
Sebaliknya pada strategi pembangunan hukum responsif, peranan besar 
terletak pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok 
sosial atau individu-individu di dalam masyarakat. 

Kedua strategi tersebut memberi implikasi berbeda pada produk 
hukumnya. 24 Strategi pembangunan hukum yang ortodoks bersifat 
positivis-instrumentalis, yaitu hukum berfungsi menjadi alat yang ampuh 
bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Hukum merupakan 
perwujudan nyata visi sosial dan politik pemegang kekuasaan negara. 
Atas dasar ini maka produk hukum ortodoks dipahami sebagai produk 
hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih 
mencerminkan keinginan pemerintah. Dilihat dari proses pembuatannya, 
produk hukum berkarakter ortodoks ini bersifat sentralistik dalam arti 
lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan 
eksekutif. Bila dilihat dari segi penafsiran, karakter hukum ortodoks 
memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai 
interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi 
sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah tehnis. Sehingga 
produk hukum ortodoks disebut juga produk hukum konservatif atau 
eli tis. 

23 Mahfud MD., Op.cit., h. 22. 
24 1bid., h. 26. 
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Sedangkan strategi pembangunan hukum responsif, akan 
rnenghasilkan hukurn yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan 
berbagai kelornpok sosial dan individu dalam rnasyarakatnya. Sehingga 
produk hukurn responsif rnerupakan produk hukurn yang rnencerrninkan 
rasa keadilan dan rnemenuhi harapan rnasyarakat. Proses pembuatannya 
bersifat partisipatif, yakni rnengundang sebanyak-banyaknya partisipasi 
rnasyarakat rnelalui kelornpok-kelornpok sosial dan individu di dalam 
rnasyarakat. Dilihat dari fungsinya, hukurn berkarakter responsif bersifat 
aspiratif, yaitu rnemuat rnateri-rnateri yang secara urnurn sesuai dengan 
kehendak rnasyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu sedikit peluang 
bagi pemerintah untuk rnembuat penafsiran sendiri rnelalui berbagai 
peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku 
untuk hal-hal yang betul-betul bersifat tehnis. Dengan demikian produk 
hukurn responsifbisa disebut juga sebagai produk hukum populistik. 

Atas dasar pemahaman di atas, selanjutnya Mahfud MD 
rnengkonstatasi bahwa di dalam negara yang kon:figurasi politiknya 
demokratis, rnaka produk hukurnnya berkarakter responsif/populistik, 
sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, rnaka produk 
hukurnnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis. Demikian juga adanya 
perubahan konfigurasi politik dari otoriter ke demokratis atau sebaliknya, 
berirnplikasi pada perubahan karakter produk hukum. 25 

A. Politik Hukum Terhadap Ketentuan Daerah Otonom 

1. Pemahaman Daerah Otonom 

Pernaharnan tentang daerah otonorn berangkat dari persoalan 
hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pernerintah pusat dan 
pernerintah daerah dalarn konteks bentuk negara Indonesia. Di dalarn 
pelaksanaa.nqya, hubungan antara pernerintah pusat dan pemerintah 
daerah digwiakan asas penyelenggaraan pernerintahan, yaitu sentralisasi 
dan desentralisasi. 

Penyelenggaraan pernerintahan sentralisasi tidak rnemberikan hak 
kebebasan dan demokratisasi kepada daerah yang karenanya daerah tidak 
rnerniliki kewenangan untuk rnengurus rurnah tangganya sendiri. 
Sebaliknya dalarn penyelenggaraan pernerintahan desentralisasi 

25 Ibid., h. 15, 301 dan 376. 
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rnemberikan kepada daerah hak kebebasan dan berdemokrasi sehingga 
daerah rnempunyai kewenangan untuk rnengurus rumah tangganya 
sendiri. Daerah yang pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan 
desentralisasi inilah yang disebut dengan daerah otonorn; dan ikhwal 
kewenangan rnengurus rurnah tangganya sendiri itulah yang disebut 
otonorni daerah. 

Terhadap pemaknaan lebih lanjut dari sentralisasi dikalangan para 
ahli tidaklah rnenirnbulkan perbedaan yang tajam. Akan tetapi tidak 
dernikian dengan pemaknaan desentralisasi yang ternyata rnempunyai 
banyak pengertian, oleh karena itu perlu diberikan pernaknaan sebagai 
pedornan, bahwa yang dirnaksudkan dengan desentralisasi adalah 
peralihan kewenangan dari lingkungan Pemerintahan Pusat ke lingkungan 
Pemerintahan Daerah untuk rnengatur dan mengurusi daerahnya. 26 Bila 
rnenggunakan pengertian tersebut, rnaka konsep daerah otonom terkait 
dengan suatu daerah yang berwenang rnenjalankan rumah tangganya, 
yaitu rnelaksanakan urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Sedangkan 
otonorni daerah rnenyangkut kewenan,gan pelaksanaan rurnah tangga 
suatu daerah, yaitu rnengatur dan rnengurusi rurnah tangganya sendiri. 

Terhadap upaya untuk rnemaharni pengertian ataupun rnakna 
rnengenai daerah otonorn atau otonorni daerah di dalam konteks Indonesia 
b~dasarkan konstitusi sekarang, rnaka pembahasannya harus diletakkan 
di dalarn bingkai pemaharnan negara yang berbentuk kesatuan bukan 
berbentuk federasi sebagairnana diarnanatkan oleh Pasal I ayat (I) 
Undang Undang Dasar 1945.27 

Demikian pula kajiannya akan cenderung rnenggunakan sudut 
pandang asas desentralisasi dan sistem otonorni penyelenggaraan 
pemerintahan suatu negara, walaupun terlladap ke dua hal tersebut secara 
teoritis akan dijumpai berbagai pengertian atau rnakna yang secara 
substansi tidak rnudah untuk disarnakan satu sama lainnya. 28 Uraian dalarn 
tulisan ini sengaja rnenghindari pembahasan teoritis tersebut, karena 
rnemang kajiannya ditujukan untuk rnenunjukkan p~garuh kekuatan 

26 Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerab: Perkembangan Pemikiran, 
Pengaturan dan Pelaksanaan, h. 11. 
27 1bid., h. 7. 
28 Beberapa pandangan mengenai pengertian atau maksud dari asas desentralisasi dan 
sistem otonomi dapat dilihat dalam Ibid., h. 10-23. 
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politik pada eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR) di dalam 
pembentukan ketentuan tentang daerah otonom pada undang-undang. 

2. Daerah Otonom Menurut UUD 1945 

Konstitusi kita tidak memberikan batasan mengenai apa yang 
dimaksudkan dengan daerah otonom. Di dalam ketentuan konstitusional 
mengenai ini, infonnasi awal diperoleh dari Pasal 1 ayat (1) Undang 
Undang Dasar 1045 yang menyatakan, bahwa: "Negara Indonesia adalah 
negara kesatuan berbentuk republi~'. Ketentuan itu menunjukan 
Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan bukan federasi, 
sehingga tidak diinginkan adanya daerah-daerah yang bersifat negara di 
Indonesia, sebagaimana tersirat dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945: 
"0/eh karena negara Indonesia itu suatu eenheidsstaaat, maka Indonesia 
tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat 
Staat juga". 

Infonnasi kedua diperoleh melalui Pasal 18 UUD 1945 sebelum 
dilakukan amandemen, yaitu: 

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 
undang-undang, dengan memandangdan mengingati dasar 
pennusyawaratan da1am sistem pemerintahan negara, dan hak
hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. 

Dari ketentuan ini makna otonomi hanyalah terungkap secara amat 
terbatas, yaitu oleh konstitusi dikonsepsikan sebagai pemerintahan daerah 
yang terdiri atas "daerah besar'' dan "daerah kecil". 

Di samping itu oleh konstitusi sebelum diamandemen telah 
ditunjukan pula, sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan dari Pasal 
18 tersebut,}adanya daerah-daerah yang bersifat administratif (daerah 
administrasi) dan daerah otonom yang bersifat istimewa, seperti desa di 
Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang 
(pada waktu itu Zeljbesturende /andschappen dan Volksgemeenschappen 
jumlahnya di Indonesia lebih kurang ada 250 daerah). 

Berdasarkan infonnasi dari konstitusi tersebut malca dapat ditarik 
pemahaman yang pada prinsipnya otonomi daerah dilakukan dengan 
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menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara29 dan 
mempertimbangkan keberlak:uan daerah-daerah bersifat otonomi yang 
sudah ada sebagai daerah otonom. 

3. Masa Pemerintahan Orde Baru: Daerah Otonom menurut 
Undang-Undang Nomor S Tahun 1974 

Dalam UU No.5 Tahun 1974 diatur wilayah NKRI di bagi dalam 
daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administratif. Pasal3 ayat (1) 
menentukan bahwa daerah-daerah otonom terdiri dari daerah tingkat I dan 
II, namun titik berat otonominya ada di daerah tingk:at II. Sedangkan 
wilayah-wilayah administratif menurut Pasal 72 ayat (1) di bagi dalam 
wilayah propinsi dan ibukota negara; wilayah propinsi dibagi dalam 
wilayah-wilayah kabupaten dan kotamadya (ayat 2); wilayah kabupaten 
dan kotamadya dibagi dalam wilayah-wilayah kecamatan (ayat 3). Pasal 
72 ayat (4) menambahkan ketentuan, yaitu apabila dipandang perlu dapat 
dibentuk kota adiministratif. 

Di samping itu berkaitan dengan pembagian daerah ini, di dalam 
Pasal 12 ditentukan pula mengenai pelaksanaan tugas pembantuan oleh 
daerah tingkat II. Demikian juga Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk 
pejabat sebagai pembantu-pembantunya di daerah-daerah sebagai 
Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati atau Pembantu W alikotamadya 
dalam wilayah kelja tertentu (Pasal73). 

Dalam ketatanegaraan Indonesia bentuk otonomi sebagaimana 
ketentuan di undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan di masa orde 
baru tersebut dikenal sebagai otonomi bertingk:at. Daerah-daerahnya 
disebut sebagai daerah otonom, namun otonominya dibuat berjenjang 
sehingga terdapat hubungan hierarkis antara daerah otonom yang 
tingk:atannya lebih rendah dengan daerah otonom yang tingkatannya lebih 
tinggi. 30 Dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah bukanlah 
desentralisasi tetapi yang dilaksanakan adalah dekonsentrasi, yakni 
penyelenggaraan urusan pusat di daerah;31 dan untuk kepentingan itu 
maka pada daerah-daerah otonom dijadikan sebagai wilayah administratif . . 

29 Oentarto S. Mawardi, Setahun lmplementasi Kebijaksanaa.n Otonomi Daerah di 
Indonesia, h. 1-2. 
30 Krishna Djaja Darumurti dan Umbu Rauta, Op.cit., h. 25. 
31 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, h. 160-161. 
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Penetapan daerah otonom yang dibuat betjenjang pada masa itu 
jelas menunjukkan faktor kekuatan politik yang bekerja mempengaruhi 
para pembuat hukum di DPR. Hal ini bisa dirunut mulai dari awalnya 
ketika masa permulaan Orde Baru, di mana Orde Baru sudah merupakan 
sistem sosial yang dominan yang memperlihatkan pengaruh kuat dari 
kekuasaan Soeharto terhadap bidang atau sistem lainnya. Pada saat itu pun 
sebagian besar dari anggota legislatif (DPR-GR) telah ~enjadi pendukung 
orde baru, dan produk hukumnya sudah berorientasi pada penguatan 
kekuasaan Soeharto sebagai hasil dari pengaruh kekuatan sosial-politik 
Soeharto. 

Pada perkembangan selanjutnya di masa Orde Baru pemerintahan 
Soeharto merupakan kekuatan sosial yang tidak tertandingi oleh kekuatan 
sosial lainnya. Tidak ada bidang atau sistem sosial di pemerintahan 
Soeharto yang tidak dibawah kendali pengaruh kekuasaannya melalui 
sistem Orde Baru-nya. Demikian pula di lembaga · legislatif, praktis 
kelompok Orde Baru sebagai pendukung kekuasaan Soeharto merupakan 
kekuatan yang dominan. 

Begitu kuatnya pengaruh kekuatan sosial-politik yang dimiliki 
oleh Soeharto dengan kelompok orde barunya sehingga DPR cenderung 
mempraktikkan hukum sebagai alat politik pemerintah untuk 
mempertahankan dan mengkonsentrasikan kekuasaan di tangan Soeharto. 
Pemerintah pusat memegang kontrol terhadap DPR sehingga DPR 
hanyalah alat untuk menjalankan politik hukum dari pemegang 
kekuasaan. 

Ketentuan daerah otonom sebagaimana di rumuskan dalam UU 
No. 5 Tahun 1974 tersebut di atas merupakan salah satu bentuk politik 
hukum dari pemerintahan Soeharto lewat lembaga legislatif, yang mana 
DPR semata-tpata membentuk hukum menurut kehendak dan pengaruh 
kekuatan sosiil-politik penguasa. Dengan UU maka ketentuan mengenai 
daerah otonom bukanlah daerah yang otonom sebagaimana diinginkan 
oleh hukum konstitusi dan oleh karena itu tidak terdapat pula suatu 
otonomi daerah di Indonesia masa itu. 

Sesuai tujuan kekuasaannya, melalui hirarki pemerintahan daerah 
maka rakyat dikontrol dengan cara tidak diberikan kedaulatan atau 
kebebasan untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Demikian 
pula kontrol juga diperketat melalui pembentukan wilayah-wilayah 
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administratif yang pada kenyataannya bukanlah otonomi daerah. 
Hubungan antara pemerintahan di pusat dan di antara daerah adalah 
bersifat dependent serta subordinate sebagai cara pemerintahan pusat 
mengontrol dan mengawasi daerah-daerah secara preventif dan represif. 32 

4. Masa Pemerintahan Reformasi: Daerah Otonom menurut Undang
Undang Nomor 22 Tahun 1999 

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 otonomi daerah masih ada sifat 
berjenjangnya walaupun tidak terumus secara nyata, sebagaimana 
ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa wilayah NKRI dibagi dalam 
Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan daerah Kota yang bersifat 
otonom. Sedangkan dalam ayat (2)-nya menyebutkan bahwa daerah 
propinsi juga merupakan wilayah administrasi. Wilayah Kecamatan masih 
dipertahankan keberadaannya di suatu daerah kota dan kabupaten, namun 
keberadaan desa di wilayah kota dihilangkan dan diganti dengan 
kelurahan. 

Secara prinsip hukum mengenai ketentuan daerah otonom dalam 
undang~undang ini menentukan adanya daerah otonom, yaitu propinsi 
yang merupakan daerah besar dan kabupaten atau kota sebagai daerah 
kecil. Daerah otonom yang berjenjang atau bertingkat telah ditiadakan, 
namun menempatkan daerah propinsi sekaligus sebagai "jembatan" 
hierarki antara daerah dengan pemerintah pusat. Hal ini nampak dari 
daerah propinsi yang sifat atau bentuk otonomi daerahnya menganut 
desentralisasi tetapi juga dekonsentrasi. Penerapan dekonsentrasi di dalam 
pelaksanaan pemerintahan daerah propinsi dengan menjadikannya sebagai 
wilayah administrasi, sehingga propinsi belum sepenuhnya merupakan 
daerah otonom. 

Konstruksi hukum dari daerah otonom bertumpu pada bentuk 
otonomi sebagai kewenangan dari daerah, sebagaimana dirumuskan pada 
Pasal 1 huruf h. Pandangan demikian meletakan dasar hukum bagi daerah 
kabupaten atau kota bahwa otonomi daerah adalah wewenang dari daerah 
sehingga merupakan hak (di samping kewajiban), dan karena itu 
mempunyai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri serta 
menyelenggarakan pemerintahan daerahnya.33 Hal ini berbeda dengan 

32 Bhenyamin Hoessein, Kebijakan Desentralisasi, h. 4-5. 
33 Krishna Djaja Darumurti dan Umbu Rauta, Op.cit., h. 48. 
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ketentuan dasar hukum untuk otonomi daerah yang ditentukan dalam 
penjelasan dari UU sebelumnya (UU No. 5 Tahun 1974) di masa Orde 
Baru, yang mana menyatakan bahwa otonomi daerah itu lebih merupakan 
kewajiban daripada hak. 

Pada masa refonnasi memperlihatkan interaksi antara politik dan 
hukum terjadi lebih baik katimbang yang berlaku di masa orde baru. Hal 
ini bisa teijadi oleh karena kekuatan sosial-politk yang beketja atas 
pembuat hukum pada masa refonnasi mempunyai sifat yang lebih baik 
katimbang yang ada di masa Orde Baru. Berbeda dengan sistem 
sebelumnya pada masa ini sistem politik menjadi semakin demokratis 
sebagai akibat pengaruh tuntutan refonnasi dari kekuatan kelompok 
mahasiswa, tokoh politik bersama masyarakat. Habibie sebagai pemegang 
kekuasaan presiden menjalankan sistem pemerintahan demokrasi yang 
refonnis dan oleh karena itu berpengaruh terhadap lembaga legislatif. 

Meskipun konfigurasi politik di DPR sama dengan di masa Orde 
Baru yang mana tetap didominasi oleh Golkar dan ABRI namun 
pemerintahan Habibie tampil sebagai kekuatan politik yang refonnis 
sehingga mempengaruhi lembaga legislatif di dalam menghasilkan produk 
hukum berkarakter reformis. Kekuatan sosial politik dari pemerintahan 
Habibie amatlah menonjol sehingga bersama dengan DPR hanya dalam 
waktu dua tahun mampu menghasilkan jumlah banyak produk hukum 
undang-undang yang refonnis, salah satunya adalah UU No. 22 Tahun 
1999 tersebut di atas. 

Berbeda terbalik dengan ketentuan pada masa Orde Baru, 
kekuasaan pemerintahan Habibie menentukan kabupaten dan kota adalah 
daerah otonom. DPR sebagai pembentuk undang-undang memberikan 
lebih banyak keleluasan kewenangan mengatur dan mengurus rumah 
tangganya gada daerah kabupaten dan kota dan tidak dikenal lagi 
tingkatan datrah melainkan hanya ada propinsi dan kabupaten atau kota. 

Ketentuan daerah otonom sebagaimana dirumuskan dalam 
undang-undang tersebut lebih mendekati makna dan hakikat otonomi 
sebagaimana yang dipesankan dalam Pasal 18 UUD 1945, yaitu 
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi. 
Sebagaimana dinyatakan pula oleh Manan dan Magnar bahwa dalam 
Pasal 18 UUD 1945 tidak terdapat indikasi mengatur prinsip wilayah 
administrasi (asas dekonsentrasi) di samping desentralisasi atau otonom, 
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dengan kata lain pasal tersebut hanya mengenal satu satuan pemerintahan 
daerah otonom. 34 

Secara umum nampak bahwa kekuatan politik pemerintahan 
Habibie yang demokratis- reformis mempengaruhi penetapan daerah
daerah otonom untuk seluruh wilayah Indonesia. Kontrol pem.erintah 
pusat terkurangi cukup banyak oleh karena tidak ada lagi wilayah-wilayah 
administratif, namun peran ini dialihkan kepada propinsi. Hal ini 
menunjukkan bahwa kekuatan politik sebagaimana nampak pada 
fenomena demokratisasi di Indonesia belumlah sepenuhnya berpengaruh 
pada pembuat hukum. Mengingat demokrasi menginginkan daerah 
otonom diberikan sepenuhnya pada daerah-daerah yang hubungannya 
dengan pemerintah pusat tidak bersifat hierarkis. 

5. Masa Pemerintahan Pasca Pemilu 1999: Daerah Otonom menurut 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Perkembangan terakhir sampai kini, pengaruh bekerjanya 
kekuatan politik terhadap penentuan daerah otonom masih menampakkan 
hubungan saling mempengaruhi dengan penetapan wilayah NKRI dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 
dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah, 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004. 
Akan tetapi pada ayat (2)-nya diterapkan adanya tugas pembantuan 
kepada masing-masing daerah otonom tersebut. 

Secara umum ketentuan daerah otonom sebagaimana yang ada 
dalam undang-undang ini menampakan lebih baik dari undang-undang 
sebelumnya, tetapi hila dicermati pengaturan daerah otonom dalam 
undang-undang ini tidak mengalami kemajuan dibandingkan dengan 
undang-undang sebelumnya. Wilayah administratif memang sepenuhnya 
sudah tidak ada lagi dengan tidak disebutkannya dalam ketentuannya, 
namun ditegaskan penyelenggaraan pemerintahan pada semua daerah 
diterapkan tugas pembantuan (medebewind) di samping desentralisasi, 
sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal2 ayat (2) tersebut di atas. 

Ketentuan demikian dari sudut pandang otonomi 
mengimplikasikan asas otonomi yang diterapkan tidaklah sepenuhnya, 

34 Ibid., h. 15 dan 49. 
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atau dengan perkataan lain dimungkinkan di dalam pelaksanaannya atas 
kewenangan daerah mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya 
menjadi berkurang. Indikasi ke arah itu dapat ditemukan dengan 
mentautkan pada ketentuan-ketentuan lainnya di dalam undang-undang 
tersebut, seperti penegasan ketentuan pengawasan (dan pembinaan) atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat yang tidak 
hanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah saja, tetapi 
juga termasuk pengawasan atas urusan pemerintahan daerah (Pasal 218). 
Ketentuan dalam Pasal 222 lebih menegaskan sifat kontrol pemerintah 
kepada daerah-daerah, yaitu pengawasan oleh pemerintah pusat bersifat 
berjenjang dari atas dan masing-masing bertanggungjawab pada 
jenjangnya dimulai dari Menteri Dalam Negeri terhadap Gubernur, dan 
Gubernur terhadap Bupati/Walikota, dan Bupati/Walikota (dapat 
melimpahkan kepada Camat) terhadap pemerintahan desa. 

Masa sesudah Pemilu 1999 adalah masa menguatnya demokrasi 
dan memunculkan kek:uatan sosial-politik dari kelompok khlangan tokoh, 
pengurus, dan anggota partai-partai pemenang pemilu 1999 dan 2004, 
baik di legislatif maupun eksekutif sehingga terbentuk format politik yang 
bercirik:an kepartaian. Partai-partai pemenang pemilu mendominasi 
peranan dalam sistem pemerintahan, legislatif ( dau bahkan di 
masyarakat). Keadaan demikian terjadi dikarenakan adanya pembatasan 
kekuasaan presiden oleh konstitusi melalui amandemen UUD 1945, dan 
tidak adanya single mayority di DPR. Apabila hal ini dipandang dari sisi 
kelembagaannya, maka selama satu dekade ini kekuatan politik eksekutif 
dan legislatif relatif menjadi berimbang. 

Agaknya waktu selama sepuluh tahun belum cukup untuk 
rnembawa perubahan yang berarti di semua sistem sosial dan politik 
Indonesia atau penerimaan masyarakat terhadap demokrasi tidak 
membawa pengaruh kuat terhadap terbentuknya sistem sosial-politik yang 
bertambah ~okratis. Beberapa faktor dapat saja ditengarai sebagai 
penyebabnya, antara lain seperti kejadian "pertengkaran" yang sering 
terjadi antara presiden dan DPR selama kurun waktu lima tahun pertama, 
dan rnasa lima tahun kedua yang lebih disibukkan oleh kepentingan 
rnemperkuat posisi masing-rnasing untuk rnembangun kekuasaan ke 
depan. 

Dalam perspektif tersebut di atas, rnaka sistem yang demokratis 
hanya rnampu rnernpertahankan tetapi kurang untuk rnembuat kemajuan 
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bagi kepentingan masyarakat sebagai pemilik sebenamya kekuasaan 
eksekutif dan legislatif. Huk:um sebagai sistem utama dari suatu negara 
hukum Indonesia akhimya mengalami situasi "ketegangan" antara 
kekuatan-kekuatan sosial politik yang mempengaruhi dan melingkupinya. 
Demikian terjadi pada produk huk:um dari DP~ seperti UU No. 32 Tahun 
2004 yang tidak lebih baik ketentuannya mengenai daerah otonom 
dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. 

W alaupun wilayah administratif tidak lagi disebutkan, namun sifat 
otonomnya pada masing-masing daerah otonom tetaplah tidak sepenuhnya 
mengurus rumah tangganya sendiri, karena daerah-daerah otonom itu juga 
menjalankan urusan-urusan yang masih dipegang kewenangannya oleh 
pemerintah pusat (tugas pembantuan); urusan rumah tangga daerah 
sendiripun tidak semuanya dilaksanakan oleh daerah sendiri karena ada 
yang dilaksanakan berdasarkan tugas pembantuan (Pasal 1 0 ayat 2). Di 
samping itu di dalam praktiknya jumlah rinciannya serta keluasan urusan 
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat bisa menjadi lebih banyak 
dan besar dibandingkan dengan urusan rumah tangga daerahnya sendiri 
(lihat peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembagian urusan 
pemerintahan). 

Secara umum implikasi dari ketentuan tentang daerah otonom 
sebagaimana yang dibuat oleh DPR masa itu dalam UU No. 32 Tahun 
2004 memperlihatkan kompleksitas permasalahan daerah otonom 
katimbang dalam undang-undang sebelumnya di masa refonnasi. Dalam 
UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah terkesan menjadi hal yang rumit 
dan susah untuk diterapkan di Indonesia Kesan itu nampak pada hal-hal, 
seperti antara lain harus diatur dan dihitung secara cennat di antara 
pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota mengenai pembagian 
kewenangan, hubungan kewenangan, perimbangan keuangan, penyerahan 
urusan pemerintahan, pilihan sistem otonominya; sampai kepada soal 
pemilihan kepala daerah pun membuat bingung daerah tentang biaya dan 
batas-batas kewenangan daerah sebagai penyelenggaranya. 

Dalam perspektif bekerjanya kekuatan politik pada hukum di 
dalam ketentuan daerah otonom sebagaimana dijelaskan di atas, 
menunjukkan adanya hubungan pengaruh kekuatan politik pada dan 
diantara eksekutif dengan legislatif terhadap hukum yang terumus dalam 
undang-undang. Pada masa ini, produk hukum yang dihasilkan oleh 
pembuat undang-undang, dalam hal ini ketentuan mengenai daerah 
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otonom, sangat dipengaruhi oleh kepentingan kekuatan pemerintah 
bersama DPR yang mempertimbangkan penguatan dan kelangsungan 
kekuasaannya masing-masing di eksekutif dan legislatif melalui 
kemenangan partainya di masa berikutnya. Karenanya ketentuan 
mengenai daerah otonom menjadi tidak lebih otonom dan tidak juga 
sepenuhnya otonom, yang sedemikian rupa dapat digunakan sebagai 
bagian dari upaya mewujudkan kepentingan keberlangsungan 
kekuasaannya di eksekutif dan legislatif. 

IV. Kesimpulan 

A. Perkembangan Politik Hukum atas Ketentuan Daerah Otonom 

1. Masa Orde Baru 

Pada masa pemerintahan Orde Baru kekuatan politiknya berubah 
menjadi tota/iter pada diri pemerintahan Soeharto dan lembaga pembuat 
undang-undang (DPR) dibawah pengaruh kekuatan pemerintahannya. 
Kekuatan politik pemerintahan Soeharto sangat dominan (sentralistik) 
dalam membuat dan menentukan hukum sehingga DPR membentuk 
hukum menurut kehendak dan pengaruh kekuatan politiknya Soeharto. 

Daerah otonom yang ditentukan oleh DPR dalam undang-undang 
bukanlah daerah yang otonom karena daerah tidak memiliki otonominya. 
Ketentuan hukum mengenai daerah otonom berubah karakternya menjadi 
represif (hukum represif), yaitu hukum yang diposisikan tunduk kepada 
politik kekuasaan, digunakan untuk menciptakan ketertiban dan memaksa 
warga negara mematuhi kekuasaannya. 35 

2. Masa Reformasi 

Pada J masa reformasi kekuatan politiknya berubah menjadi 
reformis, pefuerintahan Habibie dan lembaga pembuat undang-undang 
(DPR) menjadi kekuatan politik yang reformis. Kedua kekuatan politik ini 
tidak saling bersaing di dalam pengaruh dan mendominasi kekuasaan, dan 
sama-sama membuat serta menentukan hukum menurut tuntutan warga 
negara atas perubahan (reformasi). 

35 Pemabaman tentang hukum represif tersebut disimpulkan dari uraian Mahfud MD., 
Op.cit., h. 19-27. 
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Hukum mengenai ketentuan daerah otonom mengalami perubahan 
sebanding dengan pengaruh perubahan kekuatan politiknya yang ada pada 
pemerintahan Habibie dan pembentuk undang-undang (DPR). Daerah 
otonom yang ditentukan dalam undang-undang yang semula bukan 
merupakan daerah otonom berubah menjadi daerah otonom mendekati 
keinginan yang dimaksudkan dalam konstitusi (UUD 1945). Ketentuan 
hukum mengenai daerah otonom berubah karaktemya menjadi refonnatik 
(hukum reformatik), yaitu hukum menjadi alat yang ampuh bagi tuntutan 
perubahan yang radikal dari warga negara, perwujudan nyata dari 
dorongan kuat keinginan masyarakat akan kehidupan lebih baik, dan 
memaksa pemegang kekuasaan berperilaku reformis. 

3. Masa Pasca Pemilu 1999 

Pada masa pasca pemilu 1999 kekuatan politiknya berubah 
menjadi stagnan dalam arti tidak semakin demokratis tetapi juga tidak 
menuju otoriter. Sifat dan sistem politik pada masa ini memperlihatkan 
perkembangan demokrasi yang "mandeg" berada pada posisi bentuk 
demokrasi ke arah yang prosedural ( demokrasi prosedural). Kekuatan 
sosial-politiknya tersebar pada orang-orang yang berada pada 
pemerintahan dan lembaga pembuat undang-undang yang berintikan dari 
partai-partai yang perolehan suaranya signifikan dalam pemilu 1999 dan 
2004. 

Kekuatan politik pemerintahan dan DPR sepanjang masa ini 
berubah menjadi demokratis-formalistik, yang mana satu dengan lainnya 
bersaing untuk memantapkan dan memperbesar kekuasaannya pada 
periode kekuasaan selanjutnya. Kekuatan politik antara pemerintahan dan 
pembuat undang-undang bersifat diametral sebagai akibat tidak adanya 
mayoritas mutlak dan adanya oposisi di parlemen. Namun bekCijanya ke 
dua kekuatan politik tersebut atas hukum berlaku sebanding dengan sifat 
atau ciri kekuatan politik mereka yang memperlruat dan memperbesar 
peluang berkuasa di masa depan. 

Hukwn mengenai ketentuan daerah otonom mengalami perubahan 
mundur dibandingkan yang di masa reformasi, daerah-daerah tidak lagi 
sepenuhnya menjadi daerah otonom. Otonomi daerah mengalami reduksi 
oleh berbagai instrumen kewenangan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan tugas pembantuan dari pemerintahan pusat dan 
berpotensi bergantung kepada pemegang kekuasaan politik. Produk 
hukum mengenai daerah otonom berubah karakternya menjadi 

213 



Juma/ 1/mu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Oktober 2010 

konservatif-instrumentalis (hukum konservatif-formalistik), yaitu hukwn 
rnenjadi cerminan arnbisi politik, digunakan untuk rnernanipulasi 
keinginan politik kekuasaan, dan rnenstirnulir rnasyarakat kepada budaya 
hukwn fonnalistik. 

Berikut di bawah ini disajikan kesirnpulannya dari perkernbangan 
politik hukurn atas ketentuan daerah otonorn dalarn bentuk tabel. 

4 

Politik Hukum atas Ketentuan Daerah Otonom 

Kecenderungan Kecenderungan 
Periode Sistem Politik Konfigurasi Karakter Hukum 

Polltik Daerah Otonom 
MasaOrde 

Totaliter Otoriter Represif 
Baru 
Mas a Dernokratis 

Dernokratis-
Reforrnatik 

Reforrnasi reforrnis 
MasaPasca Dernokratis- Dernokratis- Konservatif-
Pernilu 1999 forrnalistik forrnalistik forrnalistik 

B. Hukum Berwatak Reformatik 

Hasil yang rnenarik dari studi singkat ini adalah terindentifikasinya 
sistern politik pada rnasa reforrnasi yang rnenarnpilkan sifat dernokratis 
dengan kecenderungan pada konfigurasi politiknya yang bersifat reforrnis. 
Sesuai dengan kajian politik hukwn rnaka karakter hukumnya cenderung 
sebanding dengan sistern atau konfigurasi politiknya, yakni hukwn yang 
rnernpunyai matak reforrnatik atau hukwn reforrnatik. 36 Penyebutan 
reformatik ~tuk karakter hukurn yang rnernenuhi tuntutan reforrnasi 
rnerupakan istilah yang sengaja penulis kenalkan ( dernikian pula untuk 
istilah forrnalistik). Untuk itu karakter hukum reformatik diberi pengertian 
sebagai hukum yang menjadi alat ampuh bagi tuntutan perubahan yang 
radikal dari warga negara, sebagai perwujudan nyata dari dorongan kuat 

36 Sudah tentu basil tersebut harus dipahami dalam batas-batas yang memang dimiliki 
oleh studi ini, khususnya pertimbangan yang dijadikan objeknya yang hanya khusus 
mengenai ketentuan dalam undang-undang dari apa yang dimaksudkan daerah otonom 
sebagaimana terumus di dalam pasal-pasal undang-undang. 
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keinginan masyarakat akan kehidupan lebih baik, dan memaksa 
pemegang kekuasaan berperilaku reformis. 

Ketentuan daerah otonorn pada hukwn reformatik rnenunjukkan 
kecenderungan rnenjadi daerah otonom rnendekati keinginan yang 
dimaksudkan dalam konstitusi (UUD 1945 sebelum Amandernen). Oleh 
karena itu pernbangunan hukwn di bidang pemerintahan daerah, sudah 
sepatutnya rnenggunakan strategi pernbangunan hukum reformatik. 
Strategi yang demikian bukan hanya rnenjadikan hukum pernerintahan 
daerah yang responsi£, tetapi senyatanya akan rnampu rnerepresentasikan 
cita-cita atau rnotivasi keinginan dari pengaturan otonorni daerah, 
sebagaimana hasrat sejati dari pernbagian kekuasaan dan hubungan antara 
pernerintah daerah dan pusat yang dikehendaki oleh bangsa dan negara 
Indonesia 

Dernikian juga ke depan kalau negara ini rnenginginkan 
pembaruan karena keterpurukan yang rnasih terus dialami, rnaka 
pernbangunan huk:umnya haruslah yang berorientasi reformatik (hukum 
reformatik), dan untuk itu tidak ada kata lain selain reformasi dilanjutkan 
lagi oleh pernegang kekuasaan atau kekuatan politik di negeri ini. Mereka 
harus rnau berubah rnenjadi reforrnis. 
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