
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara plural dengan 

segenap masyarakat heterogen yang dilatar belakangi oleh banyaknya pulau, agama, 

suku, bahasa, dan adat istiadat yang beragam. Mengingat akan keragaman tersebut, 

diperlukan pengaturan tatanan kenegaraan yang dapat mengakomodir kepentingan 

bersama melalui kebijakan-kebijakan Negara yang kuat dan menjadi sebuah pedoman 

serta acuan untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang 

dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga terwujudnya 

Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Fluktuasi pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak awal 

kemerdekaan sampai dengan sekarang belum kunjung berujung pada kesejahteraan 

masyarakat secara menyeluruh, malah berbagai dampak kontroversial semakin 

tumbuh dan berkembang dan menjadi sebuah momok bagi masyarakat yang selalu 

gaung kesejahteraannya dieksploitasi menjadi sebuah komoditas politik. Terhadap 

berbagai gejolak yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah, menurut Mahfud 

bahwa politik hukum otonomi daerah selalu berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sejak 



awal kemerdekaan, politik hukum otonomi daerah senantiasa digariskan melalui 

proses eksperimen yang seperti tak pernah selesai.
1
  

Konsep dasar pengaturan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah dapat 

di lihat dari bentuk negara, di Indonesia  hal tersebut di atur pada Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan 

“negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”, kemudian pasca 

amandemen ke empat pada tahun 2002 bentuk negara dipertegas lagi pada Pasal 37 

ayat (5) “khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat 

dilakukan perubahan”.  

Negara kesatuan adalah negara yang diorganisir di bawah satu pemerintahan 

pusat.
2
 Pengaturan pemerintahan dalam negara kesatuan berasal dari pusat ke daerah 

atau berasal dari atas ke bawah (top down) dengan pemberlakuan sistem sentralisasi 

atau desentralisasi, dan kewenangan tertinggi terdapat pada pemerintah pusat. Dalam 

sistem negara kesatuan, biasanya kewenangan pemerintah daerah yang dirinci, 

sedangkan kekuasaan yang tidak dirinci dianggap dengan sendirinya merupakan 

kewenangan pemerintah pusat (residual power).
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Di Indonesia secara khusus mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 

UUD 1945 sebelum amandemen, yang kemudian dijadikan landasan yuridis lahirnya 

undang-undang pemerintahan daerah dari pasca kemerdekaan sampai dengan 

sekarang. Seiring dengan amandemen terhadap UUD 1945 yang telah dilakukan 

sebanyak empat kali pasca reformasi, pengaturan pemerintahan daerah mengalami 

perubahan dengan diamandemennya Pasal 18 mengenai Pemerintahan Daerah, 

tepatnya pada perubahan ke-dua tahun 2000. 

Pasca runtuhnya rezim orde baru pada tanggal 21 Mei 1998 dengan produk 

hukumnya yang cenderung dinilai otoriter dan bersifat sentralistik, babak baru 

perjalanan otonomi daerah di era reformasi dimulai dengan ditetapkannya TAP MPR 

No. XV/MPR/1998 tentang Ketentuan Penyelengaaraan Otonomi Daerah, 

Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadailan, 

serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang terdiri dari 8 pasal. Berdasarkan Pasal 7 dalam TAP MPR 

dimaksud, untuk melaksanakan Ketetapan MPR atas inisiatif Pemerintah telah 

disahkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai upaya desentralisasi ditengah-tengah 

demokrasi dan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat.  



Seiring dengan berbagai permasalahan yang muncul sebagai akibat dari 

diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya 

isu federalisme dan tidak adanya hubungan hirarki antara pemerintah provinsi dan 

kabupaten atau kota, undang-undang tersebut kemudian diganti dengan UU No. 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan sebelumnya juga telah dilakukan 

amandemen terhadap Pasal 18 UUD 1945, dengan harapan untuk memperbaiki dan 

menghilangkan berbagai kekurangan sebelumnya sebagaimana dimaksud. 

Dengan disahkannya UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 

polemik seputar pemerintahan daerah dan isu federalisme di Indonesia masih menjadi 

perdebatan. Pasca perdamaian Helsinki yang digelar antara pemerintah Indonesia dan 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tahun 2005, pada tahun 2006 telah disahkan UU No. 

11 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di Aceh yang merupakan salah satu dari dua daerah di Indonesia yang 

diistimewakan dengan regulasi khusus. Di sisi lain pada tahun 2012 telah disahkan 

UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

memiliki regulasi pemerintahan daerah tersendiri juga. Pemberian status istimewa 

terhadap Yogyakarta dan Aceh sebagai daerah otonom dan dengan pemberlakuan 

undang-undang khusus tersebut, telah memberikan kesan penerapan konsep 

pemerintahan yang bersifat federalistis di tengah-tengah negara kesatuan dengan latar 



belakang pluralisme yang sangat heterogen yang menjunjung persatuan (union) dan 

kesatuan (unity) . 

Mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen, landasan yuridis 

pemberian status sebagai daerah istimewa dan khusus pasca amandemen UUD 1945 

berdasarkan Pasal 18 B ayat (1) yang meyatakan “Negara mengakui dan 

menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Lalu kemudian dibentuklah beberapa 

daerah khusus dan istimewa dengan regulasi khusus yang berbeda dengan 

pemerintahan daerah lain pada umumnya di Indonesia. 

Fenomena pembentukan daerah istimewa yang disertai dengan regulasi 

pemerintahan daerah bersifat khusus yang terjadi di Indonesia seakan-akan 

mengabaikan prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law) 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 UUD 1945, hal tersebut dapat menimbulkan 

kecemburuan sosial bagi daerah-daerah lain yang mengancam integritas bangsa dan 

dapat membahayakan bagi kelangsungan negara kesatuan. Pembentukan daerah pada 

dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat menuju negara 

sejahtera (welfare state), maka harapannya adalah semua daerah yang dibentuk dapat 

diberikan kewenangan dan perhatian yang setara untuk mengatur dan mengurus 

kelangsungan rumah tangga daerah dalam rangka menunjang kinerja pemerintahan 



daerah secara maksimal guna menuju kesejahteraan rakyat sebagai upaya 

demokratisasi, hal inilah yang kemudian mendorong diberlakukannya otonomi daerah 

bagi seluruh daerah. 

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan daerah istimewa adalah 

apakah menghormati kekhususan suatu daerah tertentu harus dengan memberikan 

regulasi khusus yang melanggar prinsip-prinsip pengaturan pemerintahan pada 

umumnya yang berlaku bagi seluruh daerah otonom, dan sejauh mana suatu daerah 

dikatakan memiliki kekhususan dan apa yang menjadi tolak ukur kekhususan serta 

hal apa saja yang harus dikhususkan di dalam bentuk negara kesatuan. Lalu 

bagaimana dengan puluhan daerah lain yang pada dasarnya juga masing-masing 

memiliki kekhasan tersendiri, karena mengingat Indonesia adalah negara plural yang 

terdiri dari berbagai pulau, agama, suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda 

dengan karakter dan ciri khas masing-masing yang merupakan ragam kekayaan 

bangsa. 

 Regulasi pemerintahan daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah secara umum berlaku bagi seluruh daerah-daerah otonom yang 

terdapat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan tetapi 

tidak demikian halnya dengan beberapa daerah yang diistimewakan di republik ini, 

seperti halnya daerah istimewa Yogyakarta dan Aceh. Maka, bagaimana konsep 

pengaturan pemerintahan daerah seharusnya dalam negara kesatuan, dan apakah 



konsep pengaturan pemerintahan daerah di Aceh berdasarkan UU No.11 Tahun 2006 

Tentang Pemerintahan Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU 

No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta sesuai dengan Konsep 

negara kesatuan yang ideal, dan apakah Indonesia benar-benar menerapkan konsep 

bentuk negara kesatuan secara utuh di dalam UUD 1945 beserta Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah, dan kekhususan apa saja yang diberikan kepada dua daerah 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, mengingat akan urgensi pengaturan atau regulasi 

pemerintahan daerah di Indonesai dalam bingkai negara kesatuan dan pembentukan 

daerah khusus melalui undang-undang, penulis berkeinginan untuk melakukan 

sebuah penelitian ilimiah dalam bentuk tesis yang merupakan tugas akhir perkuliahan 

pada Strata Dua (S2) Program Studi Magister Imu Hukum pada Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul STUDI KOMPARASI 

TERHADAP REGULASI OTONOMI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA DAN ACEH. 

 

 

 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis menetapkan tiga rumusan 

masalah yang dijadikan fokus kajian pada penelitian yang akan dilakukan, yaitu:  

1. Bagaimanakah bentuk regulasi otonomi khusus di Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta berdasarkan UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta?  

2. Bagaimanakah bentuk regulasi otonomi  khusus di Propinsi Aceh berdasarkan 

UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh? 

3. Bagaiamanakah bentuk negara kesatuan ideal di Indonesia ditinjau dari 

adanya dua daerah istimewa dan khusus yaitu DIY dan Aceh? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Bagaimanakah bentuk regulasi otonomi khusus di Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta berdasarkan UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

2. Bagaimanakah bentuk regulasi otonomi  khusus di Propinsi Aceh berdasarkan 

UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 

3. Bagaiamanakah bentuk negara kesatuan ideal di Indonesia ditinjau dari 

adanya dua daerah istimewa dan khusus yaitu DIY dan Aceh. 

 



D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peniliti sendiri 

maupun bagi pemerintah yang terkait dengan masalah Hukum Ketatanegaraan 

khsusnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk : 

a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu 

hukum khususnya Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara 

mengenai pengaturan pemerintahan daerah otonom, khususnya 

pembentukan daerah istimewa dalam binigkai negara kesatuan. 

b. Dijadikan bahan pustaka dalam penelitian ilmu hukum khususnya Hukum 

Tata Negara dan Admnistrasi Negara bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian atau persentase makalah Hukum Tata Negara dan 

Admnistrasi Negara khususnya mengenai Pemerintahan Daerah. 

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk : 

diharapkan penulisan tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi negara 

Indonesia dalam rangka melakukan upaya revitalisasi kualitas hukum, khususnya 

dalam bidang Hukum Ketatanegaraan sebagai sarana untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat menuju Negara Sejahtera (welfare state) dengan tetap 

menjunjung aspek persatuan dan kesatuan. Dan bagi Program Studi Ilmu Hukum, 

khususnya Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara agar senantiasa 



meningkatkan intensitas kajian hukum agar dapat memberikan kontribusi yang 

bersifat konstruktif dalam rangka membangun Hukum Tata Negara dan 

Administrasi Negara yang semakin baik di Negara Indonesia.  

E. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian  ini 

sebagaimana di atas, penulis mencoba  membandingkan penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya yang menyangkut masalah otonomi daerah khusus dan hal-hal 

yang berkaitan dengannya. Diantara penelitian yang pernah dilakukan antara lain 

berjudul Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, 

yang dilakukan oleh Winarno Yudho, Andi M. Asrun, Ahsin Tohari, Bisariyadi, dan 

Nanang Subekti, dengan menjadikan Maruar Siahaan (Hakim Konstitusi) sebagai 

narasumber dalam penelitian tersebut pada Tahun 2005. 

Adapun kesimpulan dari peneltian yang telah dilakukan oleh Winaryo dkk, tidak 

diuraikan secara satu-persatu sebagaimana halnya dalam rumusan masalah, akan 

tetapi disimpulkan secara umum dengan tidak terurai. Kesimpulan dari penelitian 

tersebut diantaranya menegaskan pembatalan UU No. 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten 

Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong oleh 

Mahkamah Konstitusi. Pengujian tersebut dilakukan seiring dengan disahkannya UU 

No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, akan tetapi 



Propinsi Irian Jaya Barat tetap dianggap sah adanya, karena secara faktual telah telah 

berjalan efektif.  Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditanggapi secara berbeda-

beda oleh otoritas politik dan masyarakat yang berada di Propinsi Papua dan Irian 

Jaya Barat.
4
 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Winarno dkk, adalah berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan Winarno dkk telah 

menjadikan Propinsi Papua sebagai objek penelitian, penelitian tersebut dilakukan 

karena adanya daerah otonom yang tidak dihapuskan pascaputusan MK sebagaimana 

dimaksud. Kemudian terkait dengan  pemberlakuan otonomi khusus di Irian Jaya 

Barat pasca disahkannya UU No. 21/2001, megingat UU tersebut hanya menyatakan 

Otonomi Khusus bagi Papua. Sementara penelitian yang penulis lakukan, objek 

penelitiannya adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh, terkait dengan 

regulasi khusus yang dimiliki oleh dua daerah istimewa tersebut dalam menjalankan 

pemerintahan daerah, yang kemudian disesuaikan dengan konsep negara kesatuan. 

Adapun persamaan peneltian yang dilakukan Winarno dkk dengan penulis, yaitu 

sama-sama meneliti tentang regulasi khusus otonomi daerah atau Otonomi Khusus 

yang terjadi pasca Era Reformasi. 
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