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Kata Pengantar 

 

Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati 

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang 

diatur dengan Undang-undang”. Namun UUD 1945 tidak memberikan penjelasan 

tentang apa yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. 

Sehingga terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan daerah yang bersifat istimewa, 

apakah daerah istimewa bersifat statis atau bersifat dinamis dalam artian dapat dibuka 

kemungkinan pembentukan daerah – daerah istimewa yang baru. Selain itu, 

ketidakjelasan ini juga berdampak pada apakah pembentukan daerah istimewa hanya 

dapat dibentuk pada level pemerintahan setingkat propinsi ataukah dapat dibentuk pada 

level pemerintahan setingkat kota/kabupaten.   

Buku ini mengkaji daerah istimewa menurut Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 dan bertujuan 

untuk menjawab makna pemerintahan daerah yang bersifat istimewa menurut Pasal 18 

B ayat (1) UUD 1945 terutama melihat sejarah dinamika dan perkembangannya dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia.   

Hasil analisis menyatakan bahwa makna daerah istimewa menurut Pasal 18 B ayat (1) 

UUD 1945 adalah daerah – daerah dimana penguasanya adalah penguasa yang berasal 

dari keluarga atau ahli waris keluarga kerajaan atau kesultanan yang masih ada pada 

masa Hindia Belanda. Selain itu daerah istimewa pada dasarnya bersifat dinamis yang 

berarti dibuka kemungkinan pembentukan daerah – daerah istimewa baru dan tidak 

harus dibentuk dalam tingkat propinsi namun juga bisa dibentuk dalam level kota atau 

kabupaten bahkan pada level desa. Namun hasil analisis juga menunjukkan bahwa 

pembentukan daerah – daerah istimewa baru sangat bergantung pada keinginan 

pembentuk undang – undang (Presiden dan DPR).  
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BAB I 

EKSISTENSI PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA DI INDONESIA 

 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami pasang surut 
terutama dalam perjalanan perkembangan konstitusi di Indonesia. Dalam proses 
pembentukan Konstitusi Indonesia, gagasan tentang penyelenggaraan pemerintahan 
daerah telah menjadi pokok bahasan yang utama dan mendapatkan tempat dalam 
pembahasan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI).  

Dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, Moh. Yamin menekankan bahwa bentuk Negara 
Indonesia yang merdeka dan berdaulat itu adalah Republik yang tersusun atas paham 
unitarisme yang menolak paham federalisme (persekutuan).1 Moh. Yamin berpendapat 
tentang pembagian susunan pemerintahan di Indonesia. Ia menyatakan:2 

“Negeri, Desa, dan segala persekutuan hukum adat yang diperbarui dengan jalan 
rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan susunan sebagai bagian bawah. 
Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai 
Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh 
Raja.”   

Dalam sidang BPUPKI tersebut hampir tak ada perdebatan tentang bentuk Negara 
apakah unitarisme ataupun federalisme, karena peserta sidang umumnya memilih 
unitarisme (kesatuan) yang berbentuk Republik.3 Soepomo menyampaikan keterangan 
mengenai hal ini dimana ia menyatakan:4 

“Tentang Daerah, kita menyetujui bentuk persatuan, unie, oleh karena itu dibawah 
pemerintahan pusat, dibawah Negara tidak ada Negara lagi. Tidak ada onderstaat, 
akan tetapi hanya Daerah. Bentuknya Daerah itu dan bagaimana bentuk 
Pemerintahan Daerah ditetapkan dalam undang-undang….” 

 

                                                             
1 Saafroedin, Bahar.  et al (Tim Penyunting), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 – 19 
Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992), hlm. 17, 18, dan 23. 
2 Moh. Yamin, Naskah Persiapan Undang – Undang Dasar 1945, Jilid I, (Jakarta: Penerbit Siguntang, 1971), 
hlm 100. dalam Ni’matul Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika, 
Cetakan IV, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 1. 
3 Saafroedin Bahar, et al, Op. Cit, hlm. 174 
4 Ni’matul Huda, Op. Cit, hlm. 2 
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Dikarenakan bentuk kesatuan tersebut, dalam Rancangan Konstitusi yang dihasilkan oleh 
Pantia Kecil Penyusunan Undang Undang Dasar (UUD) dalam sidang BPUPKI, 
penyelenggaraan pemerintahan dearah diatur dalam Bab IV Tentang Pemerintahan 
Daerah, yaitu Pasal 17 yang berbunyi: 5  

“Pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah besar dan kecil, dengan 
bentuk susunan Pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang, dengan 
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan daripada sistem 
pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dari daerah-daerah yang bersifat 
istimewa.” 

Gagasan dari BPUPKI tentang pembentukan UUD ini merupakan embrio dari 
diterapkannya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada otonomi 
daerah. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Amir 
menyatakan:6  

“Walaupun tidak dimasukkan dalam Grondwet…supaya pemerintahan kita disusun 
dengan sedemikian rupa, sehingga diadakan dekonsentrasi sebesar-besarnya. 
Pulau-pulau di luar Jawa, supaya diberi pemerintahan disana, supaya rakyat disana 
berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan seluas-luasnya”. 

Gagasan tersebut mendapatkan dukungan dari Sam Ratulangi menyampaikan tentang 
gagasan Otonomi Daerah yang menurutnya:7 

“…Saya tidak akan mengucapkan perkataan deconcentratie dan decentralisatie, 
tetapi artinya, Paduka Tuan Ketua, yaitu supaya daerah pemerintahan di beberapa 
pulau-pulau besar diberi hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya 
menurut pikirannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri, tentu dengan memakai 
pikiran persetujuan, bahwa daerah-daerah itu adalah daerah daripada Indonesia, 
dari satu Negara. Biarpun demikian menurut perasaan saya, kebutuhan, keperluan 
daerah-daerah di sana harus mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dengan 
mengadakan suatu peraturan yang akan menyerahkan kepada pemerintahan 
daerah kekuasaan penuh untuk mengurus keperluan daerahnya sendiri.” 

Pendapat ini bersesuaian dengan konsep otonomi daerah pada masa modern ini, dimana 
otonomi daerah dapat diartikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam kaitan 
pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.8 Otonomi daerah 
juga merupakan kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus 

                                                             
5 Saafroedin Bahar, et al, Op. Cit, hlm. 181 
6 Bagir Manan, Hubungan Pusat dan Daerah menurut UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 
hlm. 154. 
7 Saafroedin Bahar, et al, Op. cit, hlm. 312 – 313. 
8 Ubedilah, dkk, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Indonesia Center for Civic Education, 
2000), hlm. 170. 
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kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang 
dimaksud dengan daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.9 

Gagasan awal ini lalu disepakati sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dalam bentuk Bab VI 
Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam Pasal 18 yang berbunyi:10 

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan 
pemerintahannya, ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan 
mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-
hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” 

Dalam sidang PPKI tersebut, Soepomo memberikan penjelasan mengenai pemerintahan 
daerah, yaitu:11 

“Di bawah Pemerintah Pusat ada Pemerintah Daerah: Tentang Pemerintah Daerah 
disini hanya ada satu pasal, yang berbunyi Pemerintah Daerah diatur dalam 
Undang-undang, hanya saja dasar-dasar yang telah dipakai untuk Negara itu juga 
harus dipakai untuk Pemerintahan Daerah, artinya Pemerintahan Daerah harus 
juga bersifat Permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan 
Perwakilan Rakyat …” 

Ketentuan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945) ini mengandung beberapa prinsip:12 

1. Prinsip desentralisasi teritorial, dimana wilayah Negara Republik Indonesia 
dibagi-bagi dalam satuan-satuan pemerintahan yang tersusun dalam daerah 
besar dan kecil. Dengan demikian,  UUD 1945 tidak mengatur mengenai 
desentraliasi fungsional. 

2. Perintah kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur desentralisasi 
teritorial tersebut dalam undang-undang organik. 

3. Perintah kepada pembentuk undang-undang dalam menyusun undang-
undang tentang desentralisasi teritorial harus: 

a. Memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam system 
pemerintahan Negara. 

                                                             
9 H.A.W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 
76. 
10 Saafroedin Bahar, et al, Op. Cit, hlm. 319. 
11 Ibid, hlm. 310. 
12 Bagir Manan, Op. Cit, hlm. 156. 
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b. Memandang dan mengingati hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah 
yang bersifat istimewa. 

Mendasarkan kepada prinsip-prinsip dalam Pasal 18 UUD 1945 tersebut, jelas nyatanya 
jika ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tidak hanya berbicara mengenai otonomi daerah, 
namun juga berbicara mengenai otonomi khusus bagi daerah-daerah tertentu. 
Pemberian otonomi yang berbeda kepada suatu daerah di Indonesia tersebut didasari 
oleh pandangan para pendiri negara yang menyadari bahwa meskipun telah disepakati 
bentuk Negara kesatuan namun terdapat daerah-daerah di Indonesia yang memiliki 
perbedaan asal-usul serta keistimewaan. Dalam sidang pembentukan UUD 1945, 
Soepomo kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian hak-hak asal usul 
dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, menurutnya:13 

“…dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, Kooti-kooti, 
Sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu 
keadaannya sebagai daerah, bukan Negara; jangan sampai salah faham dalam 
menghormati adanya daerah “zelfbesturende landschappen”, itu bukan Negara, 
sebagai hanya satu Negara. Jadi “zelfbesturende landschappen”, hanyalah daerah 
saja, tetapi daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi daerah-
daerah istimewa itu satu bagian dari Staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat 
istimewa, mempunyai susunan asli.”  

Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 jika merujuk pada original intent dapat ditafsirkan bahwa 
daerah-daerah yang bersifat istimewa terbatas pada daerah-daerah yang disebut 
sebagai “zelfbesturende landschappen” pada masa pemerintahan Hindia Belanda. 
Meskipun dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan bahwa hak-hak asal-usul 
dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa sebagai daerah-daerah yang mempunyai 
susunan asli yaitu zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen. Penjelasan 
tersebut, meskipun memperluas original intent dari ketentuan Pasal 18, namun pada 
kenyataannya desa dan volsgemeenschappen tidak pernah dianggap sebagai daerah 
istimewa. Pengertian daerah istimewa hanya ditinjau dalam bentuk zelfbesturende 
landschappen.14 

Pengaturan yang serupa dalam Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c) LN 50–3 (du. 
6 Peb. ’50) tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) juga dapat 
ditemui, istilah yang digunakan dalam Konstitusi RIS adalah Daerah Swapraja yang diatur 
dalam Pasal 64 hingga Pasal 67. Ketentuan Pasal 64 mengatur tentang pengakuan 
terhadap daerah swapraja dan ketentuan Pasal 65 mengatur tentang kedudukan daerah 
swapraja dimana disebutkan: 

                                                             
13 Saafroedin Bahar, et al, Op. Cit, hlm. 310. 
14 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid I, Edisi Kedua, 
(Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 46. 
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“Mengatur kedudukan daerah² Swapradja masuk dalam tugas dan kekuasaan 
daerah²-bagian jang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu 
dilakukan dengan kontrak jang diadakan antara daerah-bagian dan daerah² 
Swapradja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa 
Swapradja akan diperhatikan dan bahwa tiada suatupun dari daerah² Swapradja 
jang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan 
kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang 
federal jang menjatakan, bahwa, kepentingan umum menuntut penghapusan atau 
pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah-bagian 
bersangkutan.”   

Pada masa berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 
tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-
Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), istilah yang digunakan adalah daerah 
swapradja. UUDS 1950 memberikan perbedaan antara pemerintah daerah dan daerah 
swapraja. Daerah swapraja diatur dalam Pasal 132 dimana diatur kedudukan daerah 
swapraja harus diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan dasar 
permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.  

Pasca perubahan UUD 1945, pada 18 Agustus 2000 gagasan otonomi khusus untuk 
daerah-daerah tertentu juga dilakukan perubahan dan menjadi ketentuan Pasal 18 B 
ayat (1) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
Undang-undang.” Berbeda dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, dalam Pasal 18B ayat 
(1) UUD 1945 diatur dua jenis daerah otonomi khusus, yaitu daerah yang bersifat khusus 
dan daerah yang bersifat istimewa.   

Namun UUD 1945 hasil Perubahan II tidak memberikan petunjuk khusus tentang apa 
yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Jika melihat pada 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga tidak dapat 
ditemukan apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. 
UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga tidak memberikan 
penentuan indikator apa yang akan digunakan untuk menentukan status sebuah daerah 
sebagai daerah yang bersifat istimewa. UUD 1945 dan UU No 23 Tahun 2014 juga tidak 
menentukan pada level pemerintahan mana sebuah daerah berhak menyandang status 
daerah yang bersifat istimewa.  

Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Aceh juga tidak memberikan pengertian yang kokoh tentang 
apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa.  

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No 13 Tahun 2012 disebutkan: 
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“Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY 
berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan 
istimewa.” 

Di dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No 13 Tahun 2012 disebutkan bahwa: 

“Asas pengakuan atas hak asal-usul adalah bentuk penghargaan dan 
penghormatan negara atas pernyataan berintegrasinya Kasultanan dan Kadipaten 
ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi bagian wilayah 
setingkat provinsi dengan status istimewa.” 

Sementara itu dalam UU No 11 Tahun 2006 disebutkan secara berbeda. Dalam Pasal 1 
angka 2 disebutkan bahwa: 

“Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 
bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.” 

Pasca perubahan UUD 1945 yang dimulai sejak tahun 1999, memberikan sinyal positif 
bagi pengaturan pemerintahan daerah dengan memandang keberagaman antar daerah 
yang yang sifatnya tidak sama. UUD 1945 mengakomodir tuntutan agar daerah-daerah 
yang memiliki keistimewaan dan kekhususan serta hak-hak masyarakat adat yang ada 
dan tumbuh dalam wilayah tertentu di Indonesia memiliki pengaturan tersendiri. 
Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 18B UUD 1945.  

Namun, ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 hanya menguraikan bahwa Negara 
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa 
yang diatur dengan undang-undang. Akan tetapi UUD 1945 tidak memberikan 
penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud pemerintahan daerah yang yang 
bersifat istimewa sehingga terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan daerah yang 
bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Ketidakjelasan tentang 
makna pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang 
tersebut menimbulkan pertanyaan penting apakah daerah istimewa bersifat statis 
sebagaimana saat ini dikenal dengan Yogyakarta atau bersifat dinamis dalam artian 
dibuka kemungkinan pembentukan daerah-daerah istimewa yang baru. Selain itu, 
ketidakjelasan ini juga berdampak pada apakah pembentukan daerah istimewa hanya 
dapat dibentuk pada level pemerintahan setingkat provinsi ataukah dapat dibentuk pada 
level pemerintahan setingkat kota/kabupaten.   
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Ketidakjelasan ini berakibat pada sulitnya pengakuan terhadap daerah-daerah yang 
bermaksud untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah yang bersifat istimewa 
mengingat rumusan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tidak memberikan petunjuk apapun 
sepanjang mengenai pemberian status yang untuk daerah yang dianggap bersifat 
istimewa.  

Konstitusi adalah apa yang ditulis di atas kertas mengenai lembaga-lembaga Negara dan 
prinsip-prinsip pemerintah suatu negara.15 UUD 1945 merupakan konstitusi yang berlaku 
di Indonesia yang berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi dalam struktur peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen dimana 
ia menyatakan:16 

“The constitution in the formal sence is certain may be changed only under 
the observation of special prescriptions, the purpose of which it is to render. 
The change of these norms more difficult. The constitution in material sense 
consists of those ruler which regulate the creation of the general legal norms, 
in particular the creation of statutes.” 

Merujuk pada pendapat Hans Kelsen tersebut, UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis 
yang memuat garis-garis besar dari hukum yang mengatur penyelenggaraan Negara dan 
menjadi sumber rujukan utama bagi proses perumusan dan penetapan peraturan 
perundang-undangan lainnya. Dari sudut pandang konstitusionalisme, UUD 1945 
berfungsi sebagai: (1) membatasi kekuasaan Negara; (2) menjamin pemerintahan 
demokratis; (3) integrasi nasional yang terlihat pada konfigurasi bentuk Negara kesatuan 
dan bukan Negara federal; (4) perlindungan warga Negara; (5) transformasi sosial 
menuju Negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.17 

Sejalan dengan fungsi dari UUD 1945 tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 1 
ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk 
Republik. Negara kesatuan menurut Thorsten V. Kalijarvi adalah negara dimana seluruh 
kekuasaannya dipusatkan pada satu atau beberapa organ pusat, tanpa adanya 
pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan bagian-bagian di 
negara itu. Dengan kata lain negara kesatuan sebagai Negara dengan sentralisasi 
kekuasaan.18 Dalam Negara kesatuan, sumber kekuasaan dari Negara kesatuan adalah 
pemerintah pusat yang kemudian muncul pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat 

                                                             
15 Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994), hlm. 140 – 142. 
16 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russel & Russel, 1973), hlm. 124.  
17 I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 
1945, (Malang: Setara Press, 2012), hlm 45. 
18 Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 29. 
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kepada pemerintah daerah, dimana pada dasarnya pemerintah pusat adalah pemilik 
kekuasaaan yang sejati.19  

Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini disebut 
dengan desentralisasi atau pelimpahan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan 
fungsi spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.20 Dari 
sisi politik, desentralisasi didefinisikan sebagai “sharing of the governmental power by a 
central ruling group with other groups, each having authority within specific area of 
state”21, dengan definisi tersebut maka desentralisasi dapat dikatakan dengan tegas 
sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.22 
Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini 
memunculkan kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.23 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 juga menekankan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat. 
Berdasarkan ketentuan ini, maka demokrasi menjadi prinsip dasar dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Negara. Menurut Usep Ranawidjaja, kerakyatan 
(demokrasi) dalam lapangan kenegaraan adalah rakyat yang mempunyai kekuasaan 
tertinggi dalam suatu Negara.24 Oleh karena itu menurutnya, pelaksanaan demokrasi 
tidak hanya mengingat kepentingan bersama saja, tetapi juga harus diingat kepentingan 
golongan dan kepentingan orang seorang. Dalam pandangannya demokrasi bukan 
berarti golongan terbesar boleh menentukan segala sesuatu dengan tiada batas, namun 
golongan terbesar tersebut hanya boleh menentukan sesuatu sepanjang tidak 
bertentangan dengan asas-asas demokrasi.25 Usep Ranawidjaja juga menyatakan bahwa 
penetapan sistem pemerintahan daerah dapat juga diserahkan pada rakyat daerah 
masing-masing untuk menentukan organisasi rumah tangganya sendiri sepanjang tidak 
bertentangan dengan asas demokrasi.26 

Menurut Jimly Asshiddiqie, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara 
kesatuan (unitary state), sedangkan persatuan Indonesia adalah prinsip dasar bernegara 
yang harus dibangun atas dasar persatuan (unity), bukan kesatuan (uniformity). Prinsip 
ini dibangun, dikarenakan dalam wilayah Indonesia banyak aneka ragam warna daerah 
                                                             
19 Abdul Gaffar Karim Dkk. (Editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, (Yogyakarta: 
Jurusan llmu Pemerintahan FISIPOL UGM kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 61. 
20 Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah: Perspektif Teori Otonomi & 
Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 20. 
21 Ibid, hlm. 21 
22 Ibid, hlm. 21. 
23 H.A.W. Widjaja, Op. cit, hlm. 76 
24 Usep Ranawidjaja, Swapradja: Sekarang dan Di Hari Kemudian, (Jakarta: Djambatan, 1955), hlm. 16. 
25 Ibid, hlm. 17. 
26 Ibid, hlm. 19. 
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yang berbeda-beda, dengan kata lain bangunan negara kesatuan kita dibangun dengan 
motto Bhineka Tunggal Ika (Unity in Diversity).27 Sebagai negara kesatuan dengan 
beraneka ragam warna daerah yang berbeda-beda juga memunculkan hak atas otonomi 
khusus bagi daerah-daerah tertentu. Otonomi khusus berarti sebagian wilayah negara 
diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri dalam beberapa hal dengan 
cara mengesahkan undang-undang tetapi tanpa diikuti oleh pembentukan suatu 
bangunan kenegaraan yang baru.28  Otonomi jenis ini menurut Antonio Cassese dikenal 
sebagai internal self-determination, dimana ia berpendapat bahwa:29  

“Internal self-determination means the right to authentic self-government, that 
is, the right for a people really and freely to choose its own political and economic 
regime.”  

Beberapa konsep dari otonomi khusus dalam bentuk internal self-determination yang 
dapat diidentifikasi dalam konstruksi hukum ialah:30 

1. As a right to act upon one’s own discretion in certain matters; 
2. As a synonym of independence; 
3. As a synonym of decentralization; 
4. As exclusive powers of legislation, administration, and adjudication in 

specific areas of an autonomous entity; 

Sejalan dengan pandangan tersebut, otonomi khusus dapat diartikan sebagai otonomi 
yang diperoleh suatu daerah yang berpemerintahan sendiri yang berbeda dari daerah 
lainnya dalam satu negara sebagai pengakuan adanya kemerdekaan parsial dari 
pengaruh pemerintah pusat yang ditentukan melalui tingkatan otonomi di suatu entitas 
dalam proses pengambilan keputusan politik.31 

  

                                                             
27 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & KonstitusionaIisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm. 62. 
28 Hans-Joachim Heintze, On the Legal Understanding of Autonomy dalam Markku Suksi (eds), Autonomy: 
Application and Implication, (Finland: Kluwer Law International, 1997), hlm. 7. 
29 Antonio Cassese, Self Determination of Peoples: A Legal reappraisal, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995), hlm. 101. 
30 Hans-Joachim Heintze, Op Cit, hlm. 7. 
31 Marc Weller & Katherine Nobbs, Asymmetric Autonomy and the Settlement of Ethnic Conflics, 
(Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2010), hlm. 4. 
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BAB II 

KONSTITUSI, NEGARA KESATUAN, DAN DESENTRALISASI ASIMETRIS 

 

1. Teori Konstitusi 

1.1. Pengertian Konstitusi 

Jika merujuk istilah konstitusi dari bahasa Perancis constituer, maka hal ini berarti 
membentuk.32 Dalam bahasa Latin, konstitusi atau constitutio yang berkaitan dengan 
kata jus atau ius yang berarti “hukum atau prinsip”.33 Dalam pembahasan yang lain, 
dalam bahasa latin, konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan 
statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti “bersamaan dengan...”, sedangkan 
statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti 
berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau 
mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian, bentuk tunggal constitutio berarti 
menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamaknya (constitusiones) berarti 
segala sesuatu yang telah ditetapkan.34 

K. C. Wheare menyatakan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian yaitu pertama, 
konstitusi sebagai upaya menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu Negara, 
kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan 
pemerintahan; dan kedua, konstitusi adalah hasil seleksi dari peraturan – peraturan 
hukum yang mengatur pemerintahan Negara tersebut dan telah dihimpun dalam suatu 
dokumen.35 

F. Lassale juga membagi konstitusi dalam dua pengertian yaitu: pertama, pengertian 
sosiologis dimana konstitusi merupakan factor-faktor kekuatan yang nyata dalam 
masyarakat. Dimana konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan 
yang terdapat dengan nyata dalam suatu Negara; dan kedua, pengertian yuridis, dimana 
konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan Negara dan sendi – sendi 
pemerintahan.36  

                                                             
32 Nuruddin Hady, Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi: Paham Konstitusionalisme Demokrasi di 
Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 1. 
33 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), hlm. 1. 
34 Dahlan Thaib, et.al., Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 7.   
35 K.C Wheare, Konstitusi – Konstitusi Modern, terjemahan Baehaqie, (Bandung: Nusamedia, 2015), hlm. 
1-2.  
36 Dahlan Thaib, et.al., Op. Cit, hlm. 10. 
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M. Solly Lubis membagi pengertian konstitusi menjadi dua bagian yaitu pengertian 
konstitusi lama, dan pengertian konstitusi baru.37 Dalam pengertian yang lama konstitusi 
dipahami sebagai nama bagi ketentuan-ketentuan yang menyebut hak-hak dan 
kekuasaan dari orang-orang tertentu, keluarga tertentu yang berkuasa, ataupun suatu 
badan-badan tertentu. Umpamanya di masa-masa pemerintahan kerajaan absolut 
(absolute monarchie), konstitusi itu diartikan sebagai kekuasaan perorangan yang tak 
terbatas dari sang raja. Dalam pengertian yang baru, konstitusi selalu memiliki tiga unsur 
penting yaitu:  

1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), 
sehingga menurut pengertian ini, konstitusi-konstitusi yang ada adalah hasil atau 
konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintah 
yang akan mengatur mereka.  

2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia berarti 
perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang 
sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-
alat pemerintahannya.  

3. Sebagai forma regimenis, berarti sebagai kerangka bangunan pemerintahan. 
Dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintahan negara.  

C.F. Strong memberikan pengertian konstitusi sebagai kerangka masyarakat politik 
(negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum; dimana ditetapkan adanya 
lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah 
ditetapkan.38 Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi merupakan norma atau 
sekumpulan norma positif yang mengatur penciptanaan norma-norma hukum umum. 
Menurutnya, konstitusi bisa diciptakan oleh adat atau dengan tindakan tertentu yang 
dilakukan oleh satu atau sekelompok individu, yakni, melalui tindakan legislatif. Oleh 
karena itu konstitusi tidak hanya melembagakan tindakan legislator, namun juga adat 
sebagai pencipta fakta hukum.39 

Merujuk pada pendapat-pendapat d iatas, UUD 1945 pada saat pembentukannya pada 
18 Agustus 1945 juga mengakui adanya konstitusi dalam arti luas. Penjelasan UUD 1945 
bagian umum menyatakan:40 

“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara 
itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya 

                                                             
37 M. Solly Lubis, Asas-Asas Hukum Tata Negara, (Bandung; Alumni, 1980), hlm. 46 – 48.   
38 C.F. Strong, Konstitusi – Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk, Terj 
Derta Sri Widowatie, (Bandung: Nusamedia, 2018), hlm. 21. 
39 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Terjemahan Raisul Muttaqien, 
(Bandung: Nusamedia, 2015), hlm. 244.   
40 Saafroedin Bahar, et al (Tim Penyunting), Loc. Cit 
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Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-
aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara 
meskipun tidak ditulis.” 

Yusril Ihza Mahendra juga memberikan pendapat, bahwa secara teoritis konstitusi dapat 
dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi 
kategori pertama semata-mata merupakan sebuah dokumen hukum yang berisikan 
pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, 
hubungan antara rakyat dan negara, lembaga-lembaga negara, dan sebagainya, 
sedangkan konstitusi jenis kedua jauh lebih luas daripada sekedar dokumen hukum 
karena mengandung cita-cita sosial bangsa yang menciptakannya, rumusan-rumusan 
filosofis tentang negara, rumusan-rumusan sistem sosial dan sistem ekonomi, juga 
rumusan-rumusan sistem politik yang ingin dikembangkan di negara itu.41 

Dari berbagai definisi diatas tersebut, pada dasarnya konstitusi adalah kerangka negara 
yang diorganisasi dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan:42 

1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen; 
2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan; 
3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. 

Secara singkat, konstitusi adalah apa yang ditulis di atas kertas mengenai lembaga-
lembaga negara dan prinsip-prinsip pemerintah suatu Negara.43 Batasan-batasan 
konstitusi sendiri dapat dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut:44 

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan 
kepada para penguasa; 

2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu 
sistem politik; 

3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga Negara; dan 
4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. 

UUD 1945 merupakan konstitusi yang berlaku di Indonesia yang berkedudukan sebagai 
hukum dasar tertinggi dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal 
ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen dimana ia menyatakan:45 

“The constitution in the formal sence is certain may be changed only under the 
observation of special prescriptions, the purpose of which it is to render. The 

                                                             
41 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Dewan Perwakilan 
dan Sistem Kepartaian, (Jakarta: Gema Insania Pers, 1994), hlm. 18.  
42 Dahlan Thaib, et. al. Op. Cit, hlm. 11. 
43 Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, Op. Cit, hlm. 140 – 142. 
44 Dahlan Thaib, et. al. Op. Cit, hlm. 13. 
45 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Op. Cit, hlm. 124. 
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change of these norms more difficult. The constitution in material sense consists 
of those ruler which regulate the creation of the general legal norms, in particular 
the creation of statutes.”  

Merujuk pada pendapat Hans Kelsen tersebut, UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis 
yang memuat garis-garis besar dari hukum yang mengatur penyelenggaraan Negara dan 
menjadi sumber rujukan utama bagi proses perumusan dan penetapan peraturan 
perundang-undangan lainnya. UUD 1945 juga telah memenuhi empat batasan yang 
dimaksud diatas dan dalam kaitannya dengan desentralisasi UUD NRI 1945 juga telah 
memuat pembagian tugas dan petugasnya dari suatu sistem politik. 

1.2. Materi Muatan Konstitusi 

Keberadaan konstitusi bagi sebuah Negara merupakan sesuatu yang strategis karena 
konstitusi adalah landasan dasar terpenting bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. 
Sebagai hukum dasar yang tertinggi, konstitusi adalah sumber legitimasi dari 
pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi. Menempatkan 
konstitusi sebagai hukum tertinggi pada dasarnya karena konstitusi dianggap sebagai 
instrumen untuk mengontol pemerintahan.46 Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa 
konstitusi sebagai norma kesepakatan bersama dikonstruksikan sebagai sumber norma 
tertinggi yang menundukkan semua jenis norma yang berlaku dalam peri kehidupan 
bersama, baik norma agama, norma etika, dan norma hukum. Menurutnya, semua 
aturan di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan konstitusi.47 

Pentingnya konstitusi digambarkan oleh Mahfud MD disebabkan karena: pertama, public 
authority dapat memberikan legitimasi menurut ketentuan konstitusi; kedua, 
pelaksanakaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan 
penggunaan prinsip universal and equal suffrage dan pengangkatan eksekutif harus 
melalui pemilihan yang demokratis; keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang 
mandiri dapat menegakan hukum dan keadilan, baik terhadap rakyat maupun penguasa; 
kelima, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakan hukum 
dan menegakan hak-hak rakyat; keenam, adanya perlindungan atas HAM.48 

Karena itu konstitusi pada dasarnya memiliki materi-materi yang akan diatur di 
dalamnya. K.C Wheare menyatakan bahwa konstitusi pada dasarnya adalah dokumen 
hukum yang dimaksudkan untuk menyatakan aturan-aturan hukum tertinggi yang 
mengikat legislatif, eksekutif, dan yudikatif.49 Menurutnya, konstitusi merupakan sebuah 

                                                             
46 K.C Wheare, Op. Cit, hlm. 10. 
47 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan 
Praktik, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 7-9. 
48 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 145.   
49 K.C Wheare, Op. Cit, hlm. 77 – 78. 
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pengakuan keyakinan, pernyataan cita-cita ataupun sebuah piagam Negara.50 Karena itu 
K.C. Wheare berpendapat bahwa materi muatan dari konstitusi tersebut adalah 
peraturan hukum yang karakter idealnya disusun sesingkat mungkin.51  

Giovanni Sartori menggambarkan bahwa konstitusi sebagai dokumen teknis yang 
menggambarkan bagaimana pembatasan kekuasaan politik dan bagaimana hak-hak 
individu dan masyarakat dapat dilindungi.52 Sejalan dengan pendapat Sartori tersebut, 
C.F. Strong menyatakan bahwa konstitusi sejati mencantumkan keterangan jelas 
mengenai:53 

1. Cara pengaturan berbagai jenis institusi; 
2. Jenis kekuasaan yang dipercayakan kepada berbagai jenis institusi; dan 
3. Cara kekuasaan tersebut dilaksanakan. 

Dalam ilmu politik, materi konstitusi menurut Miriam Budiardjo memuat ketentuan 
mengenai:54 

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan 
pemerintah negara bagian prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran 
yuridiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya;  

2. Hak-hak asasi manusia;  
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar;  
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-

undang dasar.  

Sementara itu Bagir Manan dan Kuntana Magnar berpendapat  materi muatan dalam 
Konstitusi berisi:55  

1. Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau 
warga negara;  

2. Dasar-dasar susunan atau organisasi negara;  
3. Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara; 

dan  
4. Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional. 

                                                             
50 Ibid, hlm. 49. 
51 Ibid, hlm. 52. 
52 Giovanni Sartori, Constitutionalism: A Prelimenary Discussion (1962) LVl4: American Political Science 
Review 862 sebagaimana dikutip dari Denny Indrayana, Indonesian Constitutional Reform 1999 – 2002: An 
Evaluation of Constitution-Making in Transition, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 28. 
53 C.F. Strong, Op. Cit, hlm. 15 
54 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, 1991, hlm.. 101   
55 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: 
Alumni, 1997), hlm. 45.   
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Abdul Mukthie Fajar memberikan gambaran cukup lengkap tentang materi muatan 
konstitusi yang meliputi berbagai isu yaitu:56 

1. Bentuk negara kesatuan atau negara federal; 
2. Bentuk pemerintahan Republik atau Kerajaan; 
3. Sistem pemerintahan presidensial atau sistem parlementer; 
4. Sistem perwakilan unicameral atau sistem bicameral; 
5. Sistem pembagian/pemisahan kekuasaan; 
6. Sistem kekuasaan kehakiman; 
7. Hubungan Negara dengan rakyat (hak warga Negara/HAM); 
8. Berbagai sistem kehidupan bernegara (ekonomi, pendidikan, pertahanan dan 

keamanan, agama, dan lain – lain) 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tidak ada rumusan tunggal bagaimana materi 
muatan konstitusi hendak diatur. Meskipun demikian, terdapat beberapa isi dari 
konstitusi yang senantiasa ada dalam setiap konstitusi. Namun ada benang merah di 
antara pendapat para ahli tersebut diatas dimana salah satunya adalah mengenai 
pembatasan kekuasaan politik dan bagaimana kekuasaan tersebut didistribusikan 
kepada masing-masing organ Negara baik di pusat ataupun di daerah. 

 

2. Konsep Negara Kesatuan 

2.1. Teori Negara Kesatuan 

Terkait dengan Negara, Logemann berpendapat:57 

“Dalam bentuk perujudan sosialnya, negara adalah organisasi, suatu rangkaian 
daripada fungsi-fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi ialah suatu lingkungan 
kerja tertentu dalam rangkaiannya dengan keseluruhannya. Fungsi itu dalam 
hubungannya dengan negara disebut jabatan.”  

 
Secara singkat, Logemann menegaskan bahwa negara adalah organisasi jabatan. Karena 
negara merupakan organisasi jabatan, maka di dalam negara tersebut terdapat jabatan-
jabatan yang tersusun satu sama lain dalam suatu kesatuan. Karena ada pembedaan luas 
daerah yang merupakan batas kekuasaan antar jabatan tersebut maka dapat dibedakan 
antara jabatan-jabatan pusat dan jabatan-jabatan daerah.58  
 

                                                             
56 Abdul Mukhtie Fajar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006), hlm. 
36 
57 F. Sugeng Istanto, Beberapa Segi Hubungan Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia, 
Yogyakarta: Karyaputera, 1971, hlm. 9 
58 Ibid, hlm. 10. 
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Pada dasarnya untuk menentukan suatu bentuk negara tersebut sebagai negara 
federasi, negara konfederasi, ataupun negara kesatuan maka akan sangat berhubungan 
erat terhadap pola hubungan atau distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah59. Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah tersebut dilakukan dalam bentuk pemencaran kekuasaan (dispersed of power) 
atau pembagian kekuasaan yang diatur dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan 
dapat dilakukan dalam bentuk territorial division of power60 atau pemencaran kekuasaan 
yang terjadi secara vertikal.61  
 
Dalam bentuk negara kesatuan, esensinya adalah negara dengan sentralisasi kekuasaan 
dimana kedaulatan internal dan kedaulatan eksternalnya tidak terbagi serta kekuasaan 
pemerintah pusat tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.62 Dalam hal ini seluruh kekuasaan 
dalam negara berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberikan 
kewenangan sisa oleh pemerintah pusat.63 
 
Bentuk negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, yang di 
dalam seluruh wilayah negaranya hanya ada satu pemerintahan yang berkuasa. C.F. 
Strong menyebutkan bahwa hakikat negara kesatuan adalah negara yang memiliki 
kebiasaan otoritas legislatif tertinggi oleh satu kekuasaan pusat.64 C.F. Strong juga 
menyatakan bahwa hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak 
terbagi karena konstitusinya tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang 
selain badan pembuat undang-undang pusat.65 Strong juga menekankan bahwa Negara 
kesatuan memiliki dua sifat penting, yaitu: (1) supremasi parlemen pusat yang 
memegang kekuasaan tertinggi secara absolut; dan (2) tidak adanya badan berdaulat 
tambahan yang berarti otoritas pusat membawari otoritas lain yang dapat dibuat atau 
dihapus berdasarkan kehendaknya.66 
 

2.2. Negara Kesatuan dan Desentralisasi  

 
Di dalam Negara kesatuan, tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan pada dasarnya 
tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat. UUD memberikan kewenangan 
pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Oleh karena itu, 

                                                             
59 K.C. Wheare, Op. cit, hlm. 29. 
60 Miriam Budiardjo, Op. Cit, hlm. 138. 
61 Nuruddin Hady, Op. Cit, hlm. 29. 
62 Astim Riyanto, Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualisasinya, Bandung: Yapemdo, 2010, hlm. 67  
63 Nuruddin Hady, Op. Cit, hlm. 27 
64 C.F. Strong, Op. Cit, hlm. 105 
65 Ibid, hlm. 111 
66 Ibid, hlm. 111 - 113 
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penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah pada dasarnya adalah 
kewajiban dari pemerintah yang satu tersebut.  
Sejalan dengan pola hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, 
kekuasaan pemerintah dalam suatu negara kesatuan dapat diselenggarakan dengan cara 
dihimpun/ditumpuk secara sentralisasi67, sehingga segala urusan dan semua 
kewenangan pemerintah berada dan dilakukan oleh pemerintah pusat, atau 
penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat 
bersama-sama dengan organnya yang berada/dipencarkan di daerah-daerah.68 M. Solly 
Lubis juga menegaskan bahwa dalam Negara kesatuan yang memegang tampuk 
kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya 
gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah.69 

C.F. Strong menegaskan, berbeda dengan kekuasaan atau kewenangan Negara bagian 
dalam negara federasi, bahwa kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah dalam Negara kesatuan, bukan kekuasaan atau kewenangan yang 
diserahkan oleh konstitusi, melainkan kekuasaan atau kewenangan yang diserahkan oleh 
undang-undang. Dalam hal ini, parlemen dapat menghapuskan beberapa atau seluruh 
kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.70  

Desentralisasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata de berarti 
lepas, dan centrum berarti pusat, sehingga bila diartikan, desentralisasi berarti 
melepaskan diri dari pusat.71 Hal ini bukan berarti suatu daerah menjadi berdiri sendiri 
untuk melepaskan diri dari ikatan suatu negara, namun dipandang dari sudut 
ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari 
pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.72 

Logemann menjelaskan bahwa desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak 
merdeka yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri 
daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut 
otonomi.73 Menurut Joeniarto, desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan 
wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan 
mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.74 Irawan Sujito juga 
menyebutkan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada 
                                                             
67 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 145-146. 
68 Martin H. Hutabarat (eds), Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden Dan Otonomi 
Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996), hlm. 140. 
69 M. Solly Lubis, Op. Cit, hlm. 22 – 23. 
70 C.F. Strong, Op. Cit, hlm. 113 
71 DRH Koesoemahatmadja, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Bandung: Bina 
Cipta, 1979), hlm. 14. 
72 Victor Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hlm. 38. 
73 E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Ichtiar,1966), hlm. 47. 
74 Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 15. 
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pihak lain untuk dilaksanakan.75 Sedangkan Amrah Muslimin berpendapat bahwa 
desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat 
padabadan-badan otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah.76 

Terkait dengan negara kesatuan dan desentralisasi, M. Solly Lubis menyatakan bahwa 
dalam Negara kesatuan dengan asas desentralisasi maka daerah-daerah yang 
memerintah daerahnya diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya 
sendiri yang umumnya disebut sebagai daerah otonomi atau swatantra.77 Astim Riyanto 
juga menegaskan bahwa di Negara kesatuan dengan desentralisasi, desentralisasi adalah 
penyerahan sebagian urusan kekuasaan/pemerintahan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah yang kemudian menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang 
bersangkutan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri.78 

Penerapan asas desentralisasi dalam negara kesatuan menurut Bagir Manan dibutuhkan 
karena dengan desentralisasi maka berbagai keragaman dapat ditampung.  Menurut 
Bagir Manan:79 

“Kemajemukan sosial, budaya, kepercayaan, bahkan ekonomi, akan menimbulkan hajat 
hidup atau kebutuhan yang berbeda – beda dari daerah ke daerah. Dalam hal tertentu, 
karena perbedaan sifat geografis, akan timbul pula perbedaan – perbedaan kebutuhan. 
Perbedaan – perbedaan hajat hidup atau kebutuhan tersebut hanya akan terlayani 
dengan baik apabila terdapat satuan pemerintahan lebih rendah yang dapat secara 
nyata (konkret) melihat dan mengetahui kebutuhan setempat.”  

Sejalan dengan pendapat Bagir Manan tersebut, Adnan Buyung Nasution juga 
menyatakan negara kesatuan harus diartikan sebagai kesatuan yang tidak 
menghilangkan keragaman dari unsur-unsur yang membuatnya menyatu. Perbedaan 
baik yang bersifat lahiriah yaitu terkait kondisi daerah masing-masing maupun yang 
bersifat batiniah yaitu terkait pemikiran anak bangsa yang beraneka ragam akan dapat 
dilakukan dengan adanya pemerintahan yang menganut asas konstitusionalisme dimana 
kekuasaan pemerintah terbatas (oleh hukum) dan bertanggungjawab kepada rakyat.80 

Pada dasarnya esensi dari desentralisasi adalah otonomi. Di dalam sistem desentralisasi, 
terdapat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dan daerah yang 
menerima pelimpahan kewenangan tersebut disebut daerah otonom. Di dalam otonomi, 

                                                             
75 Irawan Sujito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 
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76 Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 42. 
77 M. Solly Lubis, Op. Cit, hlm. 151 – 152. 
78 Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, (Bandung: Yapemdo, 2016), hlm.89.  
79 Bagir Manan, Hubungan…, Op. Cit, hlm 166   
80 Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), 
hlm.131. 



 
 

Halaman 24 
 

hubungan kewenangan antara pusat dan daerah bertalian dengan cara pembagian 
urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga 
daerah. 

A.H Manson membagi desentralisasi menjadi dua yaitu, desentralisasi politik dan 
desentralisasi administratif/birokrasi. Desentralisasi politik disebut juga dengan 
devolusi, sedangkan desentralisasi administratif disebut juga dengan dekonsentrasi.81 
Sejalan dengan pendapat Manson, Conyers, juga membagi desentralisasi menjadi dua 
macam, yaitu devolution (devolusi) adalah pelimpahan kewenangan politik dari pusat 
kepada daerah yang ditetapkan secara legal dan deconcentration (dekonsentrasi), 
merupakan kewenangan administratif yang diberikan oleh pusat kepada perwakilan 
badan-badan pemerintah pusat yang ada di daerah.82  

Karena itu model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara 
teoritis dapat dibedakan menjadi tiga, yakni:83 (1) The Relative Autonomy Model. Model 
ini memberi kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap 
menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian 
kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan, tugas, dan 
tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundangan. (2) The Agency 
Model. Model ini menggambarkan dimana pemerintah daerah tidak mempunyai 
kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen 
pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah 
pusatnya. (3) The Interaction Model. Model ini merupakan suatu bentuk model dimana 
keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Dalam konteks Indonesia, Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat empat dasar 
hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi yaitu: (1) Dasar 
permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara; (2) Dasar pemeliharaan dan 
pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli; (3) Dasar kebhinekaan; dan (4) Dasar 
negara hukum.84 
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3. Desentralisasi Asimetris dan Daerah Istimewa 

3.1. Teori Desentralisasi Asimetris 

Dalam sejarahnya, perdebatan desentralisasi asimetris di negara federal disampaikan 
oleh Charles Tartlton.85 Menurut Charles Tarlton Pembeda inti antara desentralisasi 
biasa (simetris) dan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian dan 
keumuman pada hubungan suatu level pemerintahan (negara bagian/daerah) dengan 
sistem politik, dengan pemerintah pusat maupun antar negara bagian.86 Menurutnya 
hubungan simetris antar setiap unit lokal dengan pemerintah pusat tersebut didasari 
jumlah dan bobot kewenangan yang sama, sementara dalam desentralisasi asimetris 
satu atau lebih unit politik menikmati perbedaan kekuasaan dan otonomi.87 Menurut 
John Mcgarry, Dalam negara federal, pengaturan asimetris umumnya dijamin dalam 
konstitusi dan tidak dapat ditarik secara sepihak oleh pemerintah pusat. Dalam Negara 
kesatuan, pengaturan asimetris dapat ditarik secara sepihak oleh pemerintah pusat.88   

Desentralisasi asimetris pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih besar 
untuk satu atau lebih bagian negara yang dilakukan dengan cara mengesahkan undang-
undang yang tidak diikuti dengan pembentukan bangunan kenegaraan yang baru. Dalam 
hal ini, wilayah tertentu dari suatu negara memiliki lebih banyak kekuasaan legislatif, 
eksekutif atau, kadang-kadang, termasuk kekuasaan yudikatif. Pemberian kewenangan 
yang berbeda tersebut juga mencakup pengaturan tata kelola yang berbeda; akses yang 
lebih besar ke sumber daya fiskal; dan berbagai keistimewaan seperti misalnya kontrol 
terhadap imigrasi.  

Konsep desentralisasi asimetris umumnya merupakan salah satu instrumen kebijakan 
untuk mengatasi beberapa tantangan fundamental yang dihadapi negara, yaitu:89 

1. Untuk mempertahankan basic boundaries unit dari suatu negara. 
2. Untuk mengakomodasi keunikan budaya dan perbedaan alur kesejarahan. 
3. Untuk menjembatani tantangan yang bersifat teknokratis-manajerial. 
4. Untuk memperkuat kapasitas competitiveness suatu Negara bangsa. 
5. Untuk meminimalisasi resiko keamanan dan keutuhan territorial Negara 

bangsa. 
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87 Ibid 
88 John Mcgarry, Loc. Cit. 
89 Cornelis Lay, Desentralisasi Asimetris: Sebuah Model Alternatif bagi Indonesia?, hlm. 6–11, diakses pada 
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Melalui desentralisasi asimetris, wilayah-wilayah tertentu diberikan kewenangan khusus 
yang tidak diberikan kepada wilayah lain. Desentralisasi asimetris adalah bentuk transfer 
kewenangan khsusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu. Karena itu van 
Houten mendefinisikan desentralisasi asimetris atau otonomi khusus seperti berikut:90 

“The legally established power of distinctive, non – sovereign ethnic communities 
or ethnically distinct territories to make substantial public decisions and execute 
public policy independently of other sources of authority in the state. In other 
word, in our understanding, autonomy denotes the the exercise of exclusive 
jurisdiction by distinctive, non-sovereign ethnic communities or the population of 
ethnically distinct territories”. 

 

Pada umumnya, proses pembentukan desentralisasi asimetris dikarenakan adanya 
motivasi politik sebagai kompensasi atas gerakan pemisahan diri. Desentralisasi 
asimetris merupakan respon dari gerakan entitas sub nasional yang menuntut 
pengakuan lebih besar dalam wilayah tertentu yang berbasis pada klaim hak 
menentukan nasib sendiri. Hukum internasional juga mengakui adanya internal self 
determination. Dimana menurut Antonio Cassese internal self determination adalah:91 

“Internal self determination means the right to authentic self government, that 
is, the right for a people really and freely to choose its own political and economic 
regime.” 

Namun pengaturan desentralisasi asimetris bisa muncul karena banyak alasan. Sebagai 
contoh, Cina adalah negara kesatuan yang membolehkan Hong Kong memiliki tingkat 
otonomi yang lebih luas karena membawa manfaat ekonomi. Pada sebagian kasus, 
pengaturan asimetris sebagai respon terhadap keanekaragaman kebangsaan, baik 
sebagai tuntutan otonomi dari kelompok minoritas atau ketika entitas independen 
diberikan status pemerintahan sendiri sebagai “imbalan” untuk bergabung dengan 
Negara yang ada.92 Menurut Laura Hannikainen, beberapa kewenangan yang penting 
dalam otonomi khusus adalah:93 

1. Status daerah otonomi harus ditentukan dalam konstitusi atau UU yang berada 
diatas ketentuan perundang-undangan di suatu Negara. Ini juga bisa didasarkan 
pada perjanjian antara pemerintah pusat dan masyarakat di daerah itu; 
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2. Daerah otonomi harus mempunyai parlemen yang dipilih secara demokratis oleh 
masyarakat di daerah tersebut dan memiliki beberapa kewenangan legislative 
yang mandiri; 

3. Ada kewenangan eksklusif pada bidang tertentu seperti pendidikan dan 
kebudayaan, kebijakan kebahasaan, urusan sosial, agrarian, dll.; 

4. Daerah otonomi mempunyai kemungkinan menjadi pihak dalam proses 
pengambilan kebijakan di tingkat nasional; 

5. Peradilan lokal menjadi bagian dari otonomi dan menikmati kemandirian dair 
kekuasaan eksekutif dan legislatif; 

6. Kewenangan dalam perpajakan untuk menjamin dasar yang kuat bagi 
pembangunan ekonomi; dan 

7. Hak bekerjasama dengan daerah atau masyarakat lain di negara tetangga 
terutama dalam bidang ekonomi dan budaya 

Desentralisasi asimetris ataupun otonomi khusus tidak berarti kemerdekaan dan 
pemerintah daerah yang menikmati kewenangan desentralisasi asimetris juga sulit 
mengharapkan tidak adanya intervensi dari pemerintah pusat. Pada saat yang sama, 
pemerintah pusat juga wajib mengadopsi fleksibilitas pelakuan yang akan membuat 
daerah dengan desentralisasi asimetris mampu untuk mengelola kewenangannya secara 
nyata dalam batas-batas yang ditentukan oleh hokum. 

3.2. Konsepsi Daerah Istimewa  

Mendasarkan pada pendapat John Mcgarry dimana pengaturan terjadi karena adanya 
entitas independen yang diberikan status pemerintahan sendiri sebagai imbalan untuk 
bergabung dengan Negara yang ada.94 Untuk melihat konsepsi daerah istimewa dalam 
bangunan ketatanegaraan Indonesia, maka perlu melihat sekilas sejarah kehadiran 
Daerah Istimewa di Indonesia. 

Konsepsi daerah istimewa di Indonesia berakar pada masa hadirnya Vereenigde 
Oostindische Compagnie (VOC) di kawasan nusantara. Dimana pada masa tersebut masih 
ditemukan kerajaan-kerajaan merdeka di nusantara. Namun kemerdekaan tersebut 
menjadi minimal saat VOC mengkombinasikan tekanan militer dan perdagangan yang 
membuat pemimpin-pemimpin asli membuat perjanjian dengan VOC dan menyatakan 
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daerah mereka sebagai negara vassal95 dari VOC dan untuk selanjutnya menjadi Negara 
vassal dari Hindia Belanda.96  

Kewenangan VOC ini berasal dari Piagam yang dibuat oleh Pemerintah Belanda pada 
1602 dimana Pasal 35 Piagam tersebut memberikan wewenang kepada VOC untuk 
membuat perjanjian dengan para penguasa lokal atas nama Parlemen Belanda.97 Setelah 
kepemilikan teritorial VOC dialihkan kepada pemerintah Belanda, beberapa daerah di 
wilayah nusantara masih dianggap sebagai daerah merdeka dan perjanjian antara 
pemerintah Hindia Belanda dan para penguasa lokal, yang pada dasarnya untuk 
memastikan kekuasaan Mahkota Belanda, tunduk pada ketentuan formal berdasarkan 
Konstitusi Belanda.98  

Perjanjian antara penguasa lokal dan pemerintah Hindia Belanda dilakukan melalui 
kontrak politik yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal berdasarkan peraturan 
pemerintah untuk Hinda Belanda. Perjanjian itu sering diperbarui dengan perubahan 
tertentu yang umumnya mengenai ruang lingkup otonomi para penguasa lokal 
tersebut.99 Kuntowijoyo juga mencatat bahwa sejauh mana hubungan antara penguasa 
pribumi dan Belanda dapat dengan mudah ditunjukkan dengan cara Raja berbicara 
kepada pemerintah Hindia Belanda.100  

Pada saat penguasa lokal baru menjabat, maka diperlukan konfirmasi (Akte van 
bevesgeting) oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat penguasa baru tersebut telah 
menandatangai pernyataan kesetiaan (Akte Verband) dan seluruh konfirmasi dan 
pernyataan tersebut selalu dikomunikasikan dengan Parlemen Belanda. 101 Semua 
wilayah ini diperintah dengan penguasa lokal dengan berbagai tingkat otonomi. Sampai 
dengan akhir abad ke 19, sebagian dari wilayah Hindia Belanda merupakan “wilayah 
berpemerintahan sendiri”, dimana sisanya diperintah secara langsung oleh pemerintah 
Hindia Belanda.102 Selain itu, kedudukan wilayah berpemerintahan sendiri juga bisa 

                                                             
95 Negara Vassal menurut Merriam Websiter Dictionary adalah “a state with varying degrees of 
independence in its internal affairs but dominated by another state in its foreign affairs and potentially 
wholly subject to the dominating state”, diakses pada https://www.merriam-
webster.com/dictionary/vassal%20state, 25 Mei 2019 Jam 23.15 WIB. 
96 David Henley, Nationalism and Regionalism in Colonial Indonesia: The Case of Minahasa, No. 55, The 
East Indies and the Dutch (Apr., 1993), hlm. 93, diakses pada https://www.jstor.org/stable/3351088 25 
Mei 2019 Jam 23.23 WIB. 
97 International Court of Justice, Case Concerning Sovereignity over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, 
Memorial: Submitted by the Government of the Republic of Indonesia, hlm. 52, diakses pada 
https://www.icj-cij.org/files/case-related/102/8558.pdf, 25 Mei 2019  Jam 23.45 WIB. 
98 Ibid 
99 Ibid, hlm. 54 
100 Kuntowijoyo, Raja, Piyayi dan Kawula:Surakarta, 1900-1915, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 16. 
101 International Court of Justice, Op. Cit, hlm. 54. 
102 Ibid 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/vassal%20state
https://www.merriam-webster.com/dictionary/vassal%20state
https://www.jstor.org/stable/3351088
https://www.icj-cij.org/files/case-related/102/8558.pdf


 
 

Halaman 29 
 

dilihat dalam ketentuan Pasal 25 dari Regerings-Reglementen van Nederlandsch-Indie 
dimana Gubernur Jenderal Hindia Belanda diberikan kewenangan untuk menyatakan 
perang terhadap para penguasa lokal dan rakyatnya yang telah menyatakan perang atau 
mempersiapkan perang terhadap bagian dari Hindia Belanda atau terhadap para 
penguasa dependen dari Belanda.103 

Secara umum, pada masa Hindia Belanda, wilayah Hindia Belanda dibedakan antara: (1) 
wilayah gubernemen, yaitu wilayah yang langsung diperintah oleh pejabat gubernemen; 
dan (2) Wilayah Swapraja (Zelf besturende Landschappen) dimana pemerintahan di 
wilayah ini diserahkan kepada Raja (pribumi) yang dituangkan dalam keterangan atau 
pernyataan. Meski daerah swapraja memiliki wewenang untuk menyelenggarakan 
pemerintahan sendiri dan mengatur rumah tangganya sendiri, namun Kepala swapraja 
harus membuat pernyataan yang pada dasarnya menegaskan bahwa Kepala Swapraja:104 

1. Mengakui kekuasaan tertinggi ada pada mahkota Belanda; 
2. Menaati semua aturan dan perintah dari pemerintah; 
3. Tidak akan membuat perjanjian dengan kekuasaan atau negara asing; 
4. Memberi wewenang penuh kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk 

mencampur urusan internal swapraja. 

Pada masa pemerintahan militer Jepang mulai berkuasa, pemerintahan militer Jepang 
mengeluarkan Osamu Seirei No. 1 yang membagi daerah Hindia Belanda menjadi tiga 
wilayah komando untuk memantapkan tegaknya kekuasaan yang ditata secara 
sentralistis dan hirarkis. Namun sebagaimana dicatata oleh Soetandyo Wignjosoebroto, 
tindakan-tindakan ini hanya berdampak pada dearah-daerah yang pada masa Hindia 
Belanda disebut government gebeid dan tidak mengenai pada daerah yang disebut 
sebagai zelfbesturende landschappen.105 

Pada saat, sidang pembentukan UUD, penjelasan mengenai Daerah Istimewa 
disampaikan oleh Soepomo yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian hak-hak 
asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, menurutnya:106 

“…dan adanya daerah – daerah istimewa diindahkan dan dihormati, Kooti-kooti, 
Sultanat – sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi 
itu keadaannya sebagai daerah, bukan Negara; jangan sampai salah faham 

                                                             
103 H.F. van Panhuys, et. al (eds), International Law in the Netherlands Vol 1, (The Hague: T.M.C Asser 
Institute, 1978), hlm. 147. 
104 Bayu Surianingrat, Sejarah Pemerintahan di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang, (Jakarta: 
Dewaruci Press, 1981), hlm. 34. 
105 Soetandyo Wignjosoebroto, Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda: 
Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Idnonesia (1900 – 1940), (Malang: 
Bayumedia, 2008), hlm. 100. 
106 Saafroedin Bahar, et al, Op. Cit, hlm. 310. 
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dalam menghormati adanya daerah “zelfbesturende landschappen”, itu bukan 
Negara, sebagai hanya satu Negara. Jadi “zelfbesturende landschappen”, 
hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat 
istimewa. Jadi daerah – daerah istimewa itu satu bagian dari Staat Indonesia, 
tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli.” 

 

Meskipun penjelasan Pasal 18 UUD 1945 memperluas konsep daerah istimewa dengan 
tidak hanya menyebutkan zelfbestuurende landschappen namun juga termasuk 
volksgemeenschappen seperti desa, negeri, dusun, atau marga dapat dianggap sebagai 
daerah bersifat Istimewa, namun pada praktik pelaksanaan desentralisasi dalam negara 
Republik Indonesia sampai sekarang ternyata bahwa desa dan volksgemeenschappen 
yang kecil-kecil itu tidak pernah dianggap sebagai daerah istimewa. Pengertian daerah 
istimewa hanya dltinjau terhadap zelfbesturende landschappen.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
107 The Liang Gie, Loc. Cit. 
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BAB III 

KEBERADAAN DAERAH ISTIMEWA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 

 

1. Sejarah Pengaturan Kedudukan Daerah Swapraja pada masa Kolonial 

1.1. Pengaturan Kedudukan Daerah Swapraja pada masa VOC hingga Hindia 

Belanda 

Pada masa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke nusantara, di Indonesia terdapat banyak 
kerajaan dan kesultanan yang merdeka. Proses perkembangan dan pembinaan kerajaan 
dan kesultanan merdeka tersebut tidak dihentikan sekaligus dengan kedatangan 
rombongan pedagang bersenjata dari Eropa, maupun perkembangan VOC dan Hindia 
Belanda. Kerajaan dan kesultanan merdeka tersebut mempertahankan kemerdekaan 
dan kedaulatannya dalam peperangan dan pemberontakan yang simultan terhadap 
perkembangan kekuasaan sentral di Batavia.108  

Kewenangan VOC ini berasal dari Piagam yang dibuat oleh Pemerintah Belanda pada 
1602, dimana Piagam tersebut memberikan wewenang kepada VOC beberapa 
kekuasaan yaitu: 109 

1. Kekuasaan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan di daerah-daerah 
yang didudukinya lengkap dengan aparat kepegawaian sipil-militer di darat 
dan laut; 

2. Kekuasaan untuk mengadakan perang dan perdamaian dan mengadakan 
traktat-traktat dan perjanjian-perjanjian internasional lain dengan raja-raja di 
daerah-daerah wilayah ekspansinya; 

3. Kekuasaan mencetak dan mengedarkan uang sendiri. 

Pada dasarnya meskipun mengakui kedaulatan VOC, namun kerajaan dan kesultanan 
tersebut hidup terus sebagai negara-negara sovereign yang berusaha juga untuk 
menguasai pangkalan-pangkalan, rute dagang, dan daerah pedalaman.110  

Namun seiring dengan perkembangan angkatan perang dan diplomasi VOC, traktat-
traktat yang awalnya merupakan perjanjian internasional tersebut lalu memasukkan 
beberapa klausula tambahan seperti memberikan monopoli dagang kepada VOC, 
mengecualikan warga VOC dari pemerintahan kerajaan, hak campur tangan dalam 
pelantikan raja-raja dan pejabat penting kerajaan lainnya. Dengan jalan demikian, maka 

                                                             
108 G.J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Timun Mas, 1960), hlm. 
40 
109 International Court of Justice, Loc. Cit,  Lihat juga G.J Wolhoff, Op. Cit, hlm. 45  
110 G.J Wolhoff, Op. Cit, hlm. 46 
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kerajaan-kerajaan tersebut berubah dari negara sovereign menjadi protektorat atau 
negara vassal dari VOC.111 

Berdasarkan Pasal 247 Staatsregeling 1798, piagam VOC harus diakhiri dan seluruh hak, 
kewajiban kepemilikan teritorial VOC dialihkan kepada pemerintah Belanda pada 1 
Januari 1800. Di Hindia Belanda mulai berlaku Reglement Op het Beleid der Regering van 
Nederlands Indie atau yang lebih dikenal sebagai Regeringsrgelement 2 September 1854 
pada 1 Mei 1855 (Ind. Stbl. 1855 No 2) dan membawa corak baru. Regeringreglement 
1854 dapat dikatakan sebagai Konstitusi Hindia Belanda dari sudut materil.112 Dengan 
berlakunya RR tersebut, untuk pertama kalinya, Gubernur Jenderal dan pemerintah 
Hindia Belanda terikat oleh hukum dalam mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan.113 Regeringreglement 1854 ini sampai dengan 1925 telah diubah 29 kali 
dimana perubahan ketatanegaraan Hindia Belanda yang terpenting adalah:114 

1. Wet 23 Juli 1903 (Ind. Stbl. 1903 No 329: Decentralisatiewet) yang menambah 
3 pasal baru (68a, 68b, dan 68c) yang membuka kemungkinan untuk 
membentuk daerah-daerah otonom yang mempuyai DPR lokal dan diberi 
otonomi yang terbatas. Asas-asas dalam ketentuan ini diatur lebih lanjut 
melalui Decentralisaiebesluit (Ind. Stbl 1906 No 137) dan Locale Raden 
Ordonantie (Ind. Stbl. 1905 No 181);115  

2. Wet 16 Desember 1916 (Ind. Stbl. 1917 No 114) yang menambah bab baru 
(Bab X) yang membuka kemungkinan untuk membentuk Volksraad; 

3. Wet 6 Februari 1922 (Ind. Stbl. 1922 No 216 Wet op Bestuurshervorming) 
yang mengubah dan menambah Bab IV dan membuka kemungkinan untuk 
desentralisasi dan dekonsentrasi kekuasaan secara besar-besaran. 

Politik Desentralisasi dari pemerintah Hindia Belanda, menurut Soedarno bersesuaian 
dengan pikiran dari Van Deventer, bahwa politik desentralisasi adalah sarana untuk 
menjadikan Hindia Belanda sebagai negara yang berpemerintahan sendiri.116 Politik 
hukum desentralisasi ini mencakup tiga hal yaitu:117 

1. Pendelegasian kekuasaan dari Pemerintah Pusat di Belanda kepada 
pemerintah Hindia Belanda, dari pemerintah pusat Hindia Belanda ke 
departemen ataupun pejatab lokal;  

2. Penciptaan lembaga-lembaga otonom yang mengatur urusannya sendiri; dan 

                                                             
111 G.J. Wolhoff, Op. Cit, hlm. 47. Lihat juga David Henley, Loc. Cit. 
112 Ibid, hlm. 53. Lihat juga Bayu Surianingrat, Op. Cit, hlm. 10. 
113 Bayu Surianingrat, ibid. Lihat juga Sudarno, Politik Kolonisasi Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia 
1905 – 1942, Yogyakarta: Dialog Pustaka, 2019, hlm. 102. Lihat juga G.J. Wolhoff, Op. Cit, hlm. 269. 
114 Ibid, hlm. 54. 
115 Soetandyo Wignjosoebroto, Op. Cit, hlm. 24. 
116 Soedarno, Op. Cit, hlm. 106. 
117 Ibid, hlm. 103. 
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3. Pemisahan keuangan Negara Belanda dengan Hindia Belanda. 

Meski demikian, pada 1854 pembagian kekuasaan di Hindia Belanda masih tetap terdiri 
atas:118 

1. Daerah-daerah yang dikuasai langsung (Direct Bestuurd Gebied, 
Gouvernmentsgebeid); 

2. Kerajaan-kerajaan Indonesia yang dimasukkan kedalam wilayah Hindia 
Belanda berdasarkan kontrak politik antara Gubernur Jenderal dan raja-raja 
tersebut yang merupakan daerah yang tidak dikuasai langsung (Indirect 
Bestuurd Gebied, Gebied met zelfbesturende Landschappen, Landschapbied); 

3. Kerajaan atau daerah-daerah di luar kekuasan kerajaan-kerajaan yang 
disebut “Daerah dipengaruhi” (invloedssferen) dimana kedaulatan Mahkota 
Belanda diakui secara de jure dalam pergaulan internasional berdasarkan 
traktat-traktat dan perjanjian-perjanjian internasional yang lain. 

Sampai dengan 1898, pembagian kekuasaan antara pemerintah Hindia Belanda dan 
daerah-daerah swapraja tersebut ditentukan dalam kontrak-kontrak politik baik kontrak 
panjang ataupun kontrak pendek. Kontrak panjang terdapat di 17 daerah swapraja di 
antaranya, yaitu di Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Deli, 
Kesultanan Serdang, Kesultanan Langkat, Kesultanan Asahan, Kesultanan Siak, 
Kesultanan Kutai, Kesultanan Bima, dan Kesultanan Sumbawa.119 Namun sejak 1897, 227 
swapraja menandatangani pernyataan pendek120 yang mengakui kedaulatan mahkota 
Belanda atas daerahnya, mengakui swapraja sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda, 
dan menyerahkan kekuasaan penuh kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur 
kedudukan swapraja dalam ikatan Hindia Belanda.121 Selain itu, dalam kontrak dengan 
pemerintah Hindia Belanda terdapat penegasan bahwa para penguasa swapraja menjadi 
penguasa di daerah Swapraja dengan menyatakan sumpah kesetiaan tunduk kepada 
pemeirntah Hinda Belanda:122 

1. Bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda untuk membuat peraturan; 
2. Menerima setiap pengawasan berdasarkan penilaian pemerintah Hindia 

Belanda; 
3. Mendapatkan gaji bulanan dari perbendaharaan kas swapraja; 
4. Mendapatkan royalti dari hasil eksport produk-produk tambang. 

                                                             
118 Ibid, hlm. 54 – 55. Lihat juga J.H.A Logemann, Het Staatsrecht van Indonesie, (Jogjakarta: Badan Penerbit 
Gadjah Mada, tt), hlm. 20. 
119 B.P Paulus, Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 53. 
120 Ibid. 
121 Bayu Surianingrat, Op. Cit, hlm. 58. 
122 F.H.M. Verbeek, The Netherlands East Indies: The Governmental and Financial Organization, hlm. 380, 
diakses pada https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1945.tb02602.x, 27 Mei 2019 Jam 12.23 WIB.  

https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1945.tb02602.x
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Pada masa Hindia Belanda, beberapa daerah di wilayah nusantara masih dianggap 
sebagai daerah merdeka dan perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dan para 
penguasa lokal, yang pada dasarnya untuk memastikan kekuasaan Mahkota Belanda, 
tunduk pada ketentuan formal berdasarkan Konstitusi Belanda.123 Meski dianggap 
sebagai Negara vassal, dalam beberapa derajat kerajaan dan kesultanan tersebut masih 
dianggap sebagai Negara merdeka yang menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda.  

Pendapat tersebut juga datang dari J.H. Abendanon, Direktur Pengajaran. Dalam 
karyanya yang berjudul Publiek en Privaatrechtelijke Verhoudingen tussen Nederland en 
de Nederlandsche Kolonien, ia mengomentari istilah Hindia Belanda yang menurutnya 
tepat dari sisi geografis dan politik namun tidak dalam arti hukum ketatanegaraan atau 
hukum antar bangsa, dimana ia mempertanyakan:124  

“Apakah istilah kekuasaan-kekuasaan asing dalam Pasal 59 juga merujuk kepada 
raja-raja dan bangsa-bangsa Hinda yang dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan 
Tata Pemerintahan Hindia Belanda?” 

 

Catatan kemerdekaan kerajaan-kerajaan ini juga terdapat di sebuah putusan Pengadilan 
pada 1871 yang menyatakan:125 

“…tidak dikenal perjanjian internasional atau perjanjian yang mengakhiri 
kemerdekaan Kerajaan Goa dan memberikan dasar untuk menganggap 
wilayahnya sebagai wilayah Hindia Belanda.” 

Pada 1880, Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai konsesi timah Singkep 
yang dikeluarkan oleh Kerajaan Lingga:126 

“..walaupun Kerajaan Lingga, Riau, dan bawahannya, dalam arti politis, 
termasuk Hindia Belanda, hak ini dalam arti hukum harus dipandang sebagai hak 
untuk mengusahakan pertambangan di negeri asing…” 

Selain itu pendapat dari Baron van Hoevel menganggap bahwa kekuasan Belanda di 
Indonesia adalah kekuasaan tripartit dimana ia menyatakan:127 

“Pertama, kedaulatan kita atas Negara-Negara yang pemerintahannya tidak kita 
campuri, tetapi yang raja-rajanya dalam satu perjanjian mengakui kedaulatan 
Nederland; kedua, ketuanan atas bagian-bagian wilayah dengan perjanjian 

                                                             
123 International Court of Justice, Loc. Cit. 
124 G.J. Resink, Bukan 250 Tahun Dijajah, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 77. 
125 Ibid, hlm. 69. 
126 Ibid, hlm. 74. 
127 Ibid, hlm. 116. 
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perhambatan diserahkan kepada raja-raja pribumi, dan ketiga kekuasaan 
dilaksanakan langsung atas bagian-bagian Hindia Belanda lainnya.” 

Namun dalam beberapa hal, pemerintah Hindia Belanda juga membuat pengaturan 
wilayah swapraja menjadi rumit, seperti yang terjadi di daerah Timor seperti yang dicatat 
oleh Steven Glen Farram.  Rumitnya sistem politik di Timor yang tak mudah dipahami 
oleh orang luar juga berdampak kompleks. Banyaknya gelar yang digunakan untuk 
berbagai pemegang jabatan dan banyaknya variasi di tingkat yang lebih rendah ternyata 
membuat kebingungan. Karena posisi sebenarnya dalam tingkat hirarki tidak selalu 
dapat digambarkan dengan baik. Secara umum, berdasarkan sistem yang diperkenalkan 
oleh Hindia Belanda, seorang raja didukung oleh sejumlah bupati yang disebut fettor, 
yang pada gilirannya didukung oleh sejumlah temukung atau kepala desa.128 

Bahkan dengan gelar yang diakui secara umum juga masih banyak keraguan. Sebagai 
contoh, Residen Loriaux mencatat pada tahun 1908 bahwa kepala kerajaan kecil Kauniki 
adalah seorang Temukung yang independen. Dalam kasus yang terjadi di Belu, Seorang 
Dutch Gezaghebber (Administrator) tidak memahami posisi dua fettor yang 
memperkenalkan diri dan malah menyatakan kedua fettor tersebut sebagai Raja yang 
berakibat munculnya dua kerajaan baru.129 

Kedudukan swapraja dalam sistem ketatanegaraan Hindia Belanda diatur dalam Pasal 21 
ayat (2) Nederlandsch-Indische Staatsregeling yang menyatakan:130 

“De Algemene verordeningen zijn op die gedeelten van Nederlandsh-Indie, alvaar 
het recht van zelfbestuur aan de Inlandsch vorsten en volken is gelaten, slecht in 
zoover toepasselijk, als met dat recht bestaanbaar is.”   

(The General Regulations are on those parts of the Dutch East Indies, where the 
right of self-government has been left to the Inland princes and peoples, only to 
the extent applicable, as is possible with that right). 

 

Pada 1919 ditetapkan Ordonantie Zelfbestuurregelen yang mulai berlaku 1 April 1920 
yang mengatur asas-asas pokok, yaitu:131 

1. Susunan pemerintahan intern swapraja pada umumnya tetap berdasarkan 
adat istiadat tradisional; 

                                                             
128 Steven Glen Farram, From Timor Koepang to Timor NTT: A Political History of West Timor, 1901-1967, 
Thesis for the degree of Doctor of Philosophy of the Northern Territory University, tt, hlm. 10 - 11, diakses 
pada https://espace.cdu.edu.au/eserv/cdu:6450/Thesis_CDU_6450_Farram_S.pdf, 27 Mei 2019 Jam 
14.15 WIB.  
129 Ibid. 
130 Lukman Hakim, Op. Cit, hlm. 134. 
131 Ibid hlm. 59. 

https://espace.cdu.edu.au/eserv/cdu:6450/Thesis_CDU_6450_Farram_S.pdf
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2. Kekuasaan penuh Pemerintah Hindia Belanda dalam daerah swapraja hanya 
berlaku bagi warga Gubernuran dan bagi warga swapraja hanya sekedar 
sesuai dengan kekuasaan otonom yang dibiarkan kepada swapraja itu; 

3. Kekuasaan otonom swapraja meliputi hak mengatur, mengurus (termasuk 
polisi) dan mengadili persengketaan hukum disemua lapangan yang tidak 
dengan nyata dikecualikan dari kekuasaan itu.  

Ordonansi ini lalu diperbarui dan diganti dengan Ordonansi 1927 (Ind. Stbl 1927 No 25) 
dan lalu diperbarui menjadi Ordonansi Zelfbestuurregelen 1938 (Ind. Stbl. 1938 No 529) 
yang berlaku pada 1 Januari 1939.132 Ordonansi ini berisi 22 pasal beserta penjelasan dan 
lampiran-lampiran yang mengatur dari Arti Pemerintah Kerajaan, Daerah, susunan 
pemerintahan, penghasilan, kekuasaan pemerintah kerajaan, pengadilan, polisi, tanah, 
hutan, tambang, pajak, hingga kerjasama di antara pemerintah kerajaan-kerajaan.133 
Dalam daerah-daerah swapraja juga dibentuk Pengadilan Swapraja, dimana para Raja 
dan Sultan serta kepangeranan masih memegang kekuasaan kehakiman dan kekuasaan 
tersebut berlaku untuk warga daerah swapraja.134 

Aturan ini pada dasarnya dikeluarkan untuk menjalankan perubahan penyesuaian 
pemerintahan dan menjaga kedudukan pemerintah kerajaan dalam susunan 
pemerintahan yang baru dimana terdapat gewest – gewest baru dan provinsi-provinsi 
baru.135 Pada saat aturan itu dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda menjalankan 
desentralisasi yang dibentuk berdasarkan Wet 23 Juli 1903 (Ind. Stbl. 1903 No 329: 
Decentralisatiewet) dan membentuk  Dewan – Dewan lokal melalui Decentralisaiebesluit 
(Ind. Stbl 1906 No 137) dan Locale Raden Ordonantie (Ind. Stbl. 1905 No 181).136   

Pemerintah kerajaan dengan para rajanya yang memerintah secara independen ini 
memiliki signifikansi terutama di kepulauan lain di luar Jawa dan Madura dimana dari 14 
juta penduduk, 6 jutanya merupakan warga dari pemerintah kerajaan dan kesultanan 
tersebut. Tujuan dari pemerintah Hindia Belanda untuk mempertahankan pemerintahan 
kerajaan dan mengembangkannya adalah agar perkembangan wilayah dan 
penduduknya terjamin dan pemerintah bisa melakukan pengawasan.137 

 

                                                             
132 Ma’loemat Directeur Binnenlandsch Bestuur, 5 Oktober 1938 
133 Algemeen Regering-Commissariaat voor Borneo en de Grote Oost, Zelfbestuuregelen 1938 Met 
Toelichting 
134 R. Tresna, Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 74-84. 
Lihat juga J.H.A Logemann, Op.Cit, hlm. 18. Lihat juga R Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum 
Perang Dunia II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 81 – 92. Lihat juga B.P. Paulus, Op. Cit, hlm. 169. 
135 Algemene beschouwingen, Zelfbestuuregelen 1938 Met Toelichting.  
136 G.J. Wolhoff, Op. Cit, hlm. 61. 
137 J. Stroomberg, Hindia Belanda 1930, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 106. 
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1.2. Pengaturan Kedudukan Daerah Swapraja pada masa Pemerintah Pendudukan 

Jepang 

Pada masa pemerintah pendudukan Jepang, wilayah Hindia Belanda dibagi atas tiga 
daerah pemerintahan, yaitu Pemerintah Militer Angkatan Darat berkedudukan di Jakarta 
untuk daerah Jawa Madura, Pemerintah Militer Angkatan Darat berkedudukan di Bukit 
Tinggi untuk daerah Sumatera, dan Pemerintah Militar Angkatan Laut berkedudukan di 
Makassar untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Timor.138  

Pada umumnya, Jepang tidak mengubah pemerintahan pusat dan lokal Hindia Belanda, 
namun jabatan Gubernur Jenderal ditiadakan, sementara Raad van Indie dan Volksraad 
dibekukan. Dalam organisasi pemerintah daerah dan daerah-daerah otonomi, DPR Lokal 
dibekukan. Akan tetapi organisasi pemerintahan Swapraja dan persekutuan hukum adat 
tidak diubah oleh pemerintah Pendudukan Jepang.139 Bahkan Raja mendapatkan 
pangkat militer kehormatan.140 Namanya diubah dimana landschap dinamakan Kooti 
dan para Raja tersebut dengan melalui pengambilan sumpah dan pelantikan baru untuk 
memutuskan hubungan dengan Kerajaan Belanda lalu disebut dengan Koo. Kedudukan 
Koo pada masa ini dianggap sebagai bagian dari anggota keluarga dari Raja Jepang.141 

Di Yogyakarta, Sultan Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Panglima Besar Tentara 
pada 1 Agustus 1942 diangkat menjadi Ko Yogyakarta yang harus mengurus Koti 
(Kesultanan) menurut pemerintah Gun Seikan. Segala hak istimewa yang dahulu 
dipegang ko pada asasnya diperkenankan seperti sediakala.142 

Di Timor, Pemerintah Militer Angkatan Laut juga berupaya menggunakan Dewan Raja-
raja untuk menjalankan pemerintahan tidak langsung. Keberadaan Dewan Raja-raja 
memberikan persepsi bahwa Raja-raja memiliki kekuasaan politik terhadap kawasan 
Timor. Pada Mei 1943 di Belu, Raja lokal diminta oleh Pemerintah Militer Angkatan Laut 
Jepang untuk mengawasi rakyatnya pada proyek pembersihan jalan.143  

Pada pokoknya tujuan pemerintah militer pendudukan Jepang mempertahankan 
swapraja sebagai daerah istimewa adalah:144 

1. Jepang tidak ingin mengubah kedudukan daerah-daerah di Indonesia. 
2. Propaganda Jepang agar Daera swapraja bersedia bekerjasama dengan 

Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. 

                                                             
138 The Liang Gie, Op. Cit, hlm. 26. 
139 G.J. Wolhoff, Op. Cit, hlm. 73. Lihat juga Steven Glen Farram, Op. Cit, hlm. 198. 
140 Steven Glen Farram, Ibid, hlm. 199. 
141 The Liang Gie, Op. Cit, hlm. 28. 
142 Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, 
dan Otonomi Khusus, Bandung: Nusamedia, 2014, hlm. 121. Lihat juga G.J. Wolhoff, Op. Cit, hlm. 286 
143 Steven Glen Farram, Loc. Cit. 
144 Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimateris dalam NKRI, Op. Cit, hlm. 120 
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2. Sejarah Pengaturan Kedudukan Daerah Istimewa Periode 1945-2000 

2.1. Pengaturan Kedudukan Daerah Istimewa pada Periode 1945-1949 

2.1.1. Pembahasan Pengaturan Kedudukan Daerah Istimewa dalam BPUPKI dan PPKI 

 

Pada 10 Mei 1940, Jerman menginvasi Belanda dan Ratu Wilhelmina terpaksa mengungsi 
ke Inggris. Ia sampai di Inggris pada 13 Mei 1940 dan pada 15 Mei 1940 Tentara Kerajaan 
Belanda menyerah. Di Inggris, Ratu Wilhelmina mengambil alih pemerintahan Belanda 
di pengasingan dan mulai secara aktif mengkomunikasikan pesan kepada rakyat Belanda 
dan koloni-koloni di Hindia Belanda, Suriname, dan Curracao.  

Di Hindia Belanda sendiri, Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili Gubernur Jenderal 
Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan Panglima 
Tentara KNIL Hein Ter Porten menyerah kepada Jenderal Imamura. Serah terima 
kekuasaan dilakukan dalam sebuah perundingan di Lapangan Terbang Kalijati, Subang 
pada 8 Maret 1942.145  

Pada 6 Desember 1942 melalui pesan di Radio, Ratu Wilhelmina menyampaikan bahwa 
Belanda sedang merevisi hubungannya dengan koloni-koloninya. Ia menyatakan:146  

“in which the Netherlands, Indonesia, Suriname, Curacao, will all take part, and 
in which each will look after its internal affairs, reliant on its own power, yet with 
the will, to assist each other”  

Pada 7 Desember 1942, kembali melalui pesan yang disebarluaskan melalui saluran 
radion, Ratu Wilhelmina mengulangi janjinya dengan menyatakan:147 

“I announced that it is my intention, after the liberation, to create the occasion 
for a joint consultation about the structure of the Kingdom and its parts in order 
to adapt it to the changed circumstances. The conferences of the entire Kingdom 
which will be convoked for this purpose, has been further outlined in a 
Government declaration of January 27th, 1942. The preparation of this 
conference, in which prominent representatives of the three overseas parts of the 

                                                             
145 Petrik Matanasi, Tirto.id, Hindia Belanda Keok, Gubernur Jenderal Tjarda Dibui, 8 Maret 2018, diakses 
pada https://tirto.id/hindia-belanda-keok-gubernur-jenderal-tjarda-dibui-cFMm 27 Mei 2019 Jam 18.30 
WIB.  
146 Edward Dew, The Difficult Flowering of Surinam: Ethnicity and Politics in a Plural Society, (The Hague: 
Martinus Nijhoff, 1978), hlm. 49. 
147 H.J. van Mook, The Stakes of Democracy in South-East Asia (RLE Modern East and South East Asia), 
(Abingdon: Routledge, 2015), hlm. 180. 
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Kingdom will be united with those of the Netherlands at a round table, had 
already begun in the Netherlands Indies, Surinam and Curacao, the parts of the 
Kingdom which then still enjoyed their freedom. Especially in the Netherlands 
Indies, detailed material had been collected for this purpose and it was 
transmitted to me in December 1941 by the Governor-General. The battle of the 
Netherlands Indies disrupted these promising preparations.” 

Tidak diketahui dengan pasti bagaimana respon dari para penguasa daerah swapraja 
yang berada di bawah pemerintah militer pendudukan Jepang mendengar pengumuman 
yang disampaikan Ratu Belanda tersebut. Namun, pada saat Jepang mulai tidak mampu 
mengimbangi kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutunya di Perang Asia Timur Raya, 
Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, berbicara dihadapan Parlemen Jepang pada 7 
September 1944. Di depan Parlemen, Koiso berpendapat, Jepang sebaiknya memberikan 
kemerdekaan untuk Indonesia “kelak di kemudian hari”.148 

Meski sempat terjadi perdebatan, namun pada 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi 
Harada selaku Panglima Tentara Jepang yang membawahi Jawa, mengumumkan akan 
dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik 
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).149 Meski sudah diumumkan, namun 
BPUPKI baru diresmikan pada 29 April 1945 dan pelatikan para anggotanya dilakukan 
pada 28 Mei 1945.150 

Secara garis besar, BPUPKI dibentuk untuk "menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus 
menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia," demikian seperti yang 
termaktub dalam Maklumat Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer merangkap Kepala 
Staf) Nomor 23.151 

Pada Sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan 
awal tentang pemerintah tengahan atau pemerintah daerah, menurutnya:152 

“…antara pemerintah atasan dan pemerintah bawahan itu adalah pemerintah 
daerah, yang boleh saya sebut pemerintah tengahan” 

                                                             
148 Benedict R. O'G. Anderson, Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation: 1944 –
1945., Modern Indonesia Project Interim Reports Series, (New York: Cornell University, 1961), hlm. 2. 
149 George S. Kanahele, The Japanese occupation of Indonesia: prelude to independence, (New York: Cornell 
University, 1967), hlm. 148. 
150 Iswara N. Raditya, Tirto.id, Peran BPUPKI dan PPKI di Seputar Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2017, diakses 
pada https://tirto.id/peran-bpupki-dan-ppki-di-seputar-hari-lahir-pancasila-cpMp 27 Mei 2019 Jam 19:31 
WIB.  
151 Ibid. 
152 Saafroedin Bahar, et al (Tim Penyunting), Op. Cit, hlm. 150. 
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Ia juga mengajukan pertanyaan mengenai corak dan bentuk pemerintah tengahan dan 
bawahan seperti desa:153 

“Apakah kita akan mempunyai pemerintah daerah atau pemerintahan dengan 
desa yang uniform untuk seluruh Indonesia, ataukah yang bermacam-macam, 
seperti berupa marga, ataukah menurut syarat daerah-daerah sehingga akan 
bersifat pluriform..” 

Yamin juga mengusulkan adanya Kementerian Kooti, menurutnya:154 

“Soal-soal Kooti di seluruh tanah Indonesia tidak boleh diatur begitu saja, melain 
semua itu harus dilaksanakan istimewanya di dalam Kementerian Negara. Maka 
harus diadakan dalam Kementerian, bagian Menteri Kooti, yang akan 
menyelenggarakan serta mengambil pimpinan dan mendengarkan segala 
perasaan-perasaan di tanah Kooti, karena hal itu haruslah disusun sebaik 
baiknya. Soal Kooti itu tidak saja di pulau Jawa, tetapi sungguhlah suatu hal yang 
istimewa, suatu hal yang sangat memberi warna kepada Pulau Sumatera, Bali, 
Borneo, tanah Maluku, dan Sulawesi. Hal Kooti ini dapat kita selenggarakan 
sebaik-baiknya di bawah suatu kementerian istimewa, dan dapat kita sesuaikan 
dengan republik yang kita bentuk itu.” 

Yamin juga menjelaskan tentang asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Ia sudah 
menyadari perlunya memecahkan kekuasaan pusat dengan badan-badan pusat 
(dekonsentrasi) dan juga kekuasaan antara pusat dan daerah (desentralisasi). 
Menurutnya kedua hal ini bisa dijalankan dalam Negara Kesatuan yang berupa 
eenheidstaat.155 Ia menegaskan bahwa dengan mewujudkan syarat-syarat untuk 
mementingkan daerah; pembagian kekuasaan di pusat antara badan-badan pusat 
sendiri; dan pembagian kekuasaan rakyat antara badan pusat dan badan daerah, harus 
diatur dengan keadilan dan kebijaksanaan.156 Tentang Kementerian Kooti, Yamin 
menjelaskannya lagi:157  

“Sebagian besar daripada daerah tanah Indonesia terbagi atas daerah Kooti atau 
Syutyo, dan pada waktu ini daerah itu dikuasai oleh lebih dari 300 kepala adat, 
sehingga untuk memudahkan dan menjalankan administrasi Pemerintah, maka 
dengan sendirinya Kementerian Kooti harus diadakan. Adanya Kementerian itu 
berarti menyandarkan susunan pemerintah kepada keadaan yang nyata, dan 
dapat memecahkan berates-ratus soal Kooti dengan jalan praktis.” 

                                                             
153 Ibid. 
154 Ibid, hlm. 154. 
155 Ibid, hlm. 155 
156 Ibid, hlm. 157 
157 Ibid, hlm. 238 
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Pada Sidang BPUPKI, terutama pada Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 
pada 13 Juli 1945, anggota Wuryaningrat mengajukan usulan agar kooti-kooti 
dipertahankan namun oleh Ketua panitia kecil dijawab bahwa tentang Kooti telah ada 
dalam Pasal 17 dan Pasal 37 ayat (2) Rancangan UUD yang selengkapnya berbunyi:158 

Pasal 17 

Pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk 
susunan Pemeirntahnya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan 
mengingat dasar permusyawaratan daripada system pemerintahan Negara, dan hak-
hak asal-usul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa.  

Pasal 37 ayat (2) 

Segala badan-badan pemerintahan dan peraturan-peraturan yang ada masih langsung 
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 

Pada Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Soepomo menerangkan tentang Pasal 16 yang 
berbunyi: 

“Pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah besar dan kecil, dengan 
bentuk susunan Pemeirntahnya ditetapkan dengan undang – undang, dengan 
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan daripada system 
pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dari daerah-daerah yang bersifat 
istimewa.” 

Ia menjelaskan: 159 

“Lagipula harus diingat hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat 
istimewa. Di papan daerah istimewa saya gambar dengan streep,…. Panita 
mengingat kepada, pertama, adanya sekarang kerajaan-kerajaan, kooti-kooti, 
baik di jawa maupun di luar jawa dan kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang 
meskipun kerajaan, tapi mempunyai status zelfbestuur.” 

Ia juga melanjutkan bahwa: 

“daerah kerajaan (zelfbestuur landschappen) hendaknya dihormati dan 
diperhatikan susunannya yang asli.” 

Masih dalam persidangan yang sama, Surjohamidjojo kembali meminta penegasan 
jaminan tentang Kooti dengan menyatakan:160 

“Pertama kali soal Kooti. Saya mengetahui bahwa tentang Kooti telah ada pasal yang 
barangkali oleh Panitia Perancang cukup dipandang sebagai jaminan langsung dan 

                                                             
158 Ibid, hlm. 176 – 185. 
159 Ibid, hlm. 218. 
160 Ibid, hlm. 263. 
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bahkan diperkokohnya, akan tetapi Paduka Tuan Ketua, pertama kali dihadapan rakyat 
umumnya, dan kedua kalinya untuk para Kooti sendiri, menurut pendapat saya masih 
perlu ditambahkan pasal yang lebih tegas lagi pernyataannya.” 

Menurut Surjohamidjojo, bahkan pemerintah militer pendudukan Jepang pada saat di 
Solo dengan tegas menyatakan jaminan akan berlangsungnya Kooti seperti pada masa 
Hindia Belanda. Jaminan yang menurutnya dapat ditebus dengan penambahan daerah 4 
Ku. Hal ini menurut Surjohamidjojo penting untuk menegaskan perasaan rakyat di 
Surakarta dan Kooti-Kooti lainnya.161 Namun sayang, dalam perdebatan tersebut, usulan 
Surjohamidjojo untuk menambahkan aturan tentang jaminan keberadaan Kooti ditolak 
oleh Sidang BPUPKI.162 

Pada saat kemerdekaan Indonesia diumumkan pada 17 Agustus 1945, pada 18 Agustus 
1945 di Gedung Pejambon dilakukan Rapat PPKI untuk mengesahkan UUD. Dalam Rapat 
PPKI tersebut, Seopomo menjelaskan opzet dari UUD terutama kaitannya dengan Daerah 
Istimewa:163 

“Dan adanya daerah daerah istimewa diindahkan dan dihormati, Kooti-kooti, 
sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu 
keadaanya sebagai daerah, bukan Negara; jangan sampai ada salah paham 
dalam menghormati adanya daerah Zelfbesturende Landschappen, itu bukan 
Negara, sebab hanya ada satu Negara. Jadi Zelfbesturende Landschappen 
hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat 
istimewa. Jadi daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari Staat Indonesia, 
tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli.” 

Dengan penjelasan dari Soepomo tersebut ketentuan Pasal 18 UUD 1945 ditetapkan dan 
berbunyi:164 

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk 
susunan Pemerintahannya, ditetapkan dengan undang-undang, dengan 
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan daripada sistem 
pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat 
istimewa.”  

Namun perdebatan tentang kedudukan Kooti tidak berhenti. Dalam Sidang PPKI pada 19 
Agustus 1945, Purubojo sebagai wakil Kooti mengusulkan agar pemerintahan Kooti 
disahkan 100% zelfstandig dan pemerintah pusat cukup mengawasi segala pekerjaan 
dari pemerintahan Kooti. Usulan yang ditolak oleh Soekarno dengan alasan tidak sesuai 

                                                             
161 Ibid, hlm. 264. 
162 Ibid, hlm. 65. 
163 Ibid, hlm. 309. 
164 Ibid, hlm. 319. 



 
 

Halaman 43 
 

dengan Pasal 1 UUD 1945.165 Otto Iskandardinata mengemukakan bahwa persoalan 
Kooti lebih baik dipercayakan kepada beleid Presiden, karena ada kerumitan untuk 
memutuskan tentang pemerintahan Kooti.166  

Hatta mengusulkan agar persoalan pemerintahan Kooti diteruskan sementara waktu 
sebagaimana adanya sampai diadakan undang-undang tentang Kooti yang sesuai dengan 
tuntutan kedaulatan rakyat.167 Usulan Hatta mendapat dukungan dari Surjohamidjojo 
yang menyatakan pengaturan Kooti mengingat waktu sangat sulit. Ia mencontohkan 
keadaan Kooti di Surakarta dimana dari luar terlihat hanya ada satu Kooti namun 
sesungguhnya ada dua pemerintahan Kooti. Namun ia meminta agar penguasa Kooti 
disamakan kedudukannya dengan Gubernur.168 Usulan Hatta ini juga didukung Soepomo 
dengan menegaskan daerah Kooti di Jawa berada di luar propinsi yang tiga itu, dan 
kedudukan pemerintahan Kooti langsung berada di bawah pemerintah pusat.169  

 

2.1.2. Pengaturan Kedudukan Daerah Istimewa pada masa Revolusi Kemerdekaan 

Paska Soekarno dan Hatta menyampaikan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 
1945 dan dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, tindakan pertama yang 
dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemerintah daerah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1945 tertanggal 23 November 1945 tentang Peraturan 
Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa: 

“Komite Nasional Daerah diadakan- ketjuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta- 
di Keresidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah jang 
dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.” 

Dalam Penjelasan Pasal 1 huruf b, pengecualian ini diterangkan karena Badan Pekerja 
Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tidak memiliki gambaran yang jelas tentang 
kedudukan Yogyakarta dan Surakarta. Karena itu menurut Badan Pekerja Komite 
Nasional Pusat, jika pemerintah menganggap perlu diadakan aturan yang berbeda maka 
akan ada Rancangan Undang-Undang tersendiri mengenai daerah tersebut. 

Pada 10 Juli 1948, Presiden dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat 
mengesahkan Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan 
Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini mulai mengatur secara jelas 
kedudukan Daerah Istimewa dimana dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan:  

                                                             
165 Ibid, hlm. 348. 
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“Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan dizaman sebelum 
Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa 
dengan Undang-Undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat 
ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Provinsi, Kabupaten 
atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”  

Dalam Pasal 1 ayat (3) diatur bahwa   

“Nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerah-daerah tersebut 
dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Undang-Undang pembentukan” 

 

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 juga mengatur pengisian jabatan 
Kepala Daerah Istimewa yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6)” 

“(5) Kepala Daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga 
yang berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih 
menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan 
dan dengan mengingat adat istiadat didaerah itu.  

(6) Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang wakil Kepala Daerah oleh 
Presiden dengan mengingat syarat-syarat tersebut dalam ayat (5). Wakil Kepala 
Daerah Istimewa adalah anggota Dewan Pemerintahan Daerah.” 

Pengertian Daerah Istimewa dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (2): 

“Yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dengan Daerah-daerah yang mempunyai 
hak-hak asal-usul dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai 
pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa ialah yang pada zaman 
pemerintahan Hindia Belanda dinamakan zelfbesturende landschappen.”  

Dalam kedua UU ini, tidak tampak perbedaan kedudukan hukum, susunan pemerintah, 
dan corak otonomi antara Daerah Biasa dan Daerah Istimewa. Yang menjadi letak 
perbedaan hanya pada prosedur pengangkatan kepala daerah. Secara umum, kedua UU 
ini mempersamakan kedudukan daerah swapraja dan daerah-daerah otonom biasa.170 

Meski UUD 1945 menjamin keistimewaan daerah-daerah swapraja dan kedudukan 
istimewa dari para penguasa swapraja, namun sikap para penguasa swapraja terbagi 
menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Yang secara langsung menyatakan kesetiaan kepada pemerintah Republik 
Indonesia; 

                                                             
170 G. J. Wolhoff, Op. Cit, hlm. 289. Lihat juga Ni’matul Huda, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 
Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia, (Bandung: Nusamedia, 2013), hlm. 80.
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2. Yang masih ragu atau enggan menyatakan kesetiaan kepada pemerintah 
Republik Indonesia karena kuatir dengan keselamatan kerajaan dan keluarga 
kerajaan; 

3. Yang memiliki kesamaan cita-cita Indonesia merdeka namun dalam konsep 
federasi. 

Pasca proklamasi kemerdekaan telah muncul berbagai ucapan selamat dan pernyataan 
pendek dari para penguasa daerah swapraja. Pernyataan pendek ini umumnya memiliki 
pola yang sama, yaitu: 

1. Penegasan bahwa status daerah swapraja yang bersifat kerajaan adalah daerah 
istimewa dalam Negara Republik Indonesia dan menyatakan kesetiaan terhadap 
pemerintah pusat Republik Indonesia; 

2. Segala kekuasaan pemerintahan berada di tangan penguasa swapraja; 
3. Sifat hubungan antara pemerintah daerah swapraja yang bersifat istimewa 

dengan pemerintah pusat adalah bersifat langsung.  

Pernyataan pendek ini dikeluarkan oleh Sunan Paku Buwono XII - penguasa Kasunanan 
Surakarta dan KGPAA Mangkunegara VIII – penguasa Kadipaten Mangkunegara pada 1 
September 1945. Pernyataan pendek juga dikeluarkan oleh  Sri Sultan Hamengku 
Buwono IX – penguasa Kesultanan Yogyakarta dan KGPAA Paku Alam VIII – penguasa 
Kadipaten Paku Alam.171   

Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia lalu membalas pernyataan pendek 
tersebut dengan mengeluarkan Piagam Kedudukan yang menetapkan Susuhunan Paku 
BuwonoXII, KGPAA Mangkunagoro VIII, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku 
Alam VIII pada kedudukannya masing-masing. Dengan piagam termaksud kepada beliau-
beliau itu ditaruhkan segala pikiran, tenaga, jiwa, dan raga untuk keselamatan daerahnya 
sebagai bagian dari Republik Indonesia.172 Piagam dari pemerintah Republik Indonesia 
tersebut diserahkan oleh Menteri Negara Sartono dan Menteri Keuangan Maramis 
sebagai konfirmasi pemerintah terhadap pernyataan sikap para Raja di Yogyakarta dan 
Surakarta. Pengiriman Menteri Keuangan sebagai penyerah piagam sejak semula 
disadari sebagai adanya implikasi hubungan keuangan antara pusat dan daerah, 
sementara Mr. Sartono diminta untuk membidani kelahiran daerah istimewa karena 
pengetahuannya yang luas tentang pemerintahan kerajaan.173 

Pernyataan pendek lainnya juga datang dari Sultan Syarif Kasim II – penguasa Kesultanan 
Siak Sri Inderapura kepada Presiden Soekarno. Pada 28 November 1945, Sultan Syarif 
Kasim II mengirimkan pernyataan pendek kesetiaan Kesultanan Siak Sri Inderapura 

                                                             
171 Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimetris…,Op. Cit, hlm. 121 
172 Ni’matul Huda, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi…Op. Cit, hlm.140 

173 Daradjadi, Mr Sartono: Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia, (Jakarta: Kompas 
Media Nusantara, 2014), hlm. 127 
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kepada pemerintah Republik Indonesia dan menyerahkan harta kekayaan kesultanan 
untuk perjuangan senilai ± f. 13.000.000,00.174 

Namun sehubungan dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden No 1 Tahun 1946 
tertanggal 29 Juni 1946, dengan persetujuan kabinet pada 18 Juni 1945, Presiden telah 
mengambil kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan maklumat tersebut, Presiden juga 
mengumumkan Penetapan Pemerintah 1946 No 16/SD yang mengambil alih 
Pemerintahan Daerah Kasunanan dan Mangkunegaran dengan membentuk Karesidenan 
Surakarta yang dipimpin oleh seorang Residen. Melalui penetapan pemerintah tersebut 
juga dibentuk daerah baru yang diberi nama Kota Surakarta. 

Kelompok penguasa swapraja yang enggan mengakui kedaulatan Republik Indonesia 
bisa dilihat pada karesidenan Sumatera Timur. Daerah - daerah swapraja (Kesultanan 
Deli, Kesultanan Serdang, Kesultanan Langkat, dan Kesultanan Asahan) di karesidenan 
Sumatera Timur yang menguasai 99% wilayah karesidenan Sumatera Timur masih 
enggan mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Sultan Osman Sani, penguasa 
Kesultanan Deli malah bersikap sebaliknya dengan mengirimkan nota kesetiaan kepada 
Ratu Belanda.175 Gubernur Sumatera, T.M. Hasan mengumumkan bahwa pemerintah 
Republik siap untuk mengakui posisi istimewa raja-raja sebagai ganti dukungan mereka 
kepada Republik. Pada akhirnya Sultan Langkat, Sultan Serdang, dan Sultan Asahan 
membuat pernyataan yang mengakui kedaulatan Republik dan memohon kepada 
pemerintah pusat untuk mengakui kekuasaannya.176  

Pada 3 Februari 1946 diadakan musyawarah antara Gubernur Sumatera T.M. Hasan 
dengan Sultan Deli, Asahan, Siak, Sedang, Panai, Bilah, Kualuh Ledong, serta raja-raja dari 
Tanah Karo dan Simalungun. Dalam perundingan tersebut Gubernur Sumatera 
menegaskan bahwa UUD 1945 mengakui secara resmi posisi istimewa dari raja-raja di 
Sumatera Timur dan mendesak agar kerajaan memutuskan hubungan dengan Belanda, 
melakukan proses demokratisasi, dan mendukung Republik Indonesia. Wakil-wakil 
kerajaan setuju untuk membentuk dewan perwakilan rakyat di wilayah masing-masing, 
dan mengakui KNI sebagai dewan perwakilan sementara, dan berjanji menjalankan 
proses demokratisasi di pemerintahan Kerajaan.177 

Sementara itu, raja-raja dari daerah swapraja di Timor misalnya dalam Konferensi Malino 
di Sulawesi Selatan pada 16 – 24 Juli 1946 untuk pembentukan Negara Indonesia Timur, 
bersikap mendukung kemerdekaan Indonesia. Raja Amarasi, H. A. Koroh dalam 
pidatonya di Konferensi Malino menyatakan bahwa rakyat Timor menolak usulan 

                                                             
174 Husni Thamrin, Naskah Historis, Politik dan Tradisi, (Pekanbaru: Suska Press, 2009), hlm. 201. 
175 Suprayitno, Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia: Dari Federalisme ke Unitarisme, Studi Tentang Negara 
Sumatera Timur 1947 – 1950, (Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia, 2001), hlm. 57. 
176 Ibid, hlm. 65 – 66. 
177 Ibid, hlm. 70 – 71. 
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Belanda untuk masa depan Indonesia dan mengakui hak Indonesia untuk penentuan 
nasib sendiri dan menegaskan bahwa hak ini harus dilaksanakan secepatnya.178 

Saat kembali ke Kupang, Raja Koroh diminta menghadiri sidang Dewan Raja-Raja di Soe 
yang dihadiri juga oleh Residen Schuller. Dalam pertemuan tersebut Raja Molo, Toea 
Sonbai, menyatakan menyetujui pendapat Raja Amarasi dan peserta sidang Dewan Raja-
Raja tersebut juga menyetujui dukungan Raja Molo terhadap Raja Amarasi.179 Dukungan 
Dewan Raja-Raja tersebut telah memaksa administrasi pemerintahan Belanda untuk 
keluar dari rapat tersebut.180 

Di Maluku, Sultan Iskandar Djabir Syah, penguasa Kesultanan Ternate, mengambil garis 
politik yang berbeda. Meski mendukung kemerdekaan Indonesia, Sultan Iskandar Djabir 
Syah meyakini bahwa sistem federal tidak berbeda dengan negara kesatuan. Dalam 
Negara federal, menurutnya akan terjamin keadilan dalam alokasi sumber daya, 
manajemen adiministrasi menjadi lebih efektif dan efisien, Negara bagian dapat 
mengembangkan identitasnya sendiri, sebagaimana diinginkan semua pihak.181  

Sebagai Sultan yang memiliki otoritas tradisional atas pantai Timur Sulawesi (Buton dan 
Bangai) di utara Papua Barat, Seram dan Maluku Utara yang memiliki keanekaragaman 
alam, geografis, dan budaya, ia memiliki kepercayaan bahwa keragaman itu sangat sulit 
disatukan dalam bentuk Negara Kesatuan. Dalam konferensi tersebut, Sultan Iskandar 
Djabir Syah mengusulkan untuk menghapuskan dualitas pemerintahan di daerah 
swapraja, sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan Raja 
sebagai kepala pemerintahan kerajaan diberi diberi kekuasaan dan otoritas nyata. 
Usulan ini juga didukung oleh L. Katoppo (delegasi dari Minahasa), dimana ia 
menegaskan bahwa wilayah Negara Indonesia Timur terdiri dari 115 pemerintahan 
swapraja yang melingkup 75% wilaya Negara Indonesia Timur. ia mengatakan bahwa 
Negara Indonesia Timur terdiri lebih dari 75% daerah otonom dan 115 pemerintahan 
otonom.182 Dalam konferensi Malino tersebut akhirnya dihasilkan dihasilkan resolusi 
unutk membentuk Negara-Negara dan daerah-daerah dengan otonomi yang luas 
berdasarkan status-status spesial yang ditetapkan dengan Ordonansi.183 

 

                                                             
178 Steven Glen Farram, Op. Cit, hlm. 236. 
179 Ibid, hlm. 237. 
180 Ibid. 
181 Rustam Hasim, Faisal, dan Resti Amalia Faruk, Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah dan Petualangannya 
dalam Negara Indonesia Timur, 1946 – 1950, Geo Civic Journal Vol 1 Nomor 1, November 2018, hlm. 48. 
Lihat juga Rustam Hasyim, Sultan Iskandar Djabir Syah: From Malino Conference to the Minister of Internal 
Affairs of Negara Indonesia Timur, Paramita: Historical Studies Journal, 26 (2), 2016: 144-154, hlm. 145, 
diakses pada http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v26i2.7176, 27 Mei 2019 Jam 21:24 WIB. 
182 Ibid, hlm. 148. 
183 G. J. Wolhoff, Op. Cit, hlm. 93. 
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2.2. Perkembangan dan Kedudukan Daerah Istimewa pada Periode 1949 – 1959 

2.2.1. Pengaturan Kedudukan Daerah Istimewa pada masa Konstitusi RIS 

Setelah berakhirnya Revolusi Kemerdekaan yang ditandai dengan ditandatanganinya 
Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda hasil dari 
Konferensi Meja Bunda, kedudukan Daerah Swapraja dalam masa ini diatur dalam 
Konstitusi RIS dan juga Piagam Persetujuan Perpindahan antara Indonesia dan Belanda.  

Dalam pasal 3 Piagam Persetujuan Perpindahan antara Indonesia dan Belanda 
disebutkan:184 

1. Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland mengkui dan menerima 
bahwa segala kekuasaan dan kewajiban Gubernur Jenderal Indonesia disebabkan 
kontrak-kontrak yang diadakan olehnya dengan Swapraja, oleh karena 
penyerahan kedaulatan berpindah kepada Republik Indonesia Serikat, ataupun, 
apabila beralaskan hukum tata Negara Republik Indonesia Serikat, berpindah 
kepada suatu Negara bagian; 

2. Oleh karena penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, maka 
sekalian Swapraja dilepaskan karena hukum daripada sumpah setinya kepada Sri 
Baginda Ratu Nederland 

3. Republik Indonesia Serikat mengakui kedudukan istimewa swapraja menurut 
ketentuan-ketentuan mengenai hal itu pada konstitusinya dan pada konstitusi 
daerah bagian masing-masing yang menentukan bahwa pertikaian-pertikaian 
hukum tentang kedudukan swapraja akan diputuskan oleh badan Republik 
Indonesia Serikat yang bebas. 

Berdasarkan Piagam persetujuan, tersebut, Pasal 64 Konstitusi RIS memberi pengakuan 
terhadap daerah swapraja yang sudah ada. Pengaturan daerah swapraja dalam 
Konstitusi RIS diatur dalam Pasal 65 yang berbunyi: 

“Mengatur kedudukan daerah² Swapradja masuk dalam tugas dan kekuasaan 
daerah²-bagian jang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu 
dilakukan dengan kontrak jang diadakan antara daerah-bagian dan daerah² 
Swapradja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa 
Swapradja akan diperhatikan dan bahwa tiada suatupun dari daerah² Swapradja 
jang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan 
kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang 
federal jang menjatakan, bahwa, kepentingan umum menuntut penghapusan 
atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah-bagian 
bersangkutan.” 
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Mengenai sengketa antara daerah bagian dan daerah Swapraja diatur dalam Pasal 67 
yang berbunyi: 

“Perselisihan² antara daerah²-bagian dan daerah² Swapradja bersangkutan 
tentang peraturan² sebagai dimaksud dalam pasal 65 dan tentang 
mendjalankannja, diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia baik pada 
tingkat jang pertama dan jang tertinggi djuga, ataupun pada tingkat apel.” 

Pada pokoknya ketentuan-ketentuan mengenai daerah swapraja tersebut mengandung 
prinsip-prinsip sebagai berikut:185 

1. Republik Indonesia Serikat mengakui swapraja sebagai daerah yang mempunyai 
kedudukan istimewa dalam lingkungannya; 

2. Kedudukan swapraja diatur oleh Negara bagian Republik Indonesia Serikat yang 
bersangkutan dengan kontrak; 

3. Swapraja tidak dapat dihapuskan atau diperkecil apabila Swapraja itu tidak 
menyetujuinya; 

4. Kalaupun Swapraja akan dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan 
kehendaknya, ini hanya dapat dilakukan dengan UU RIS dalam mana dinyatakan 
bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan/pengecilan dan memberi 
kuasa kepada Negara bagian utuk menjalankan hal itu. 

Meski dalam Konstitusi RIS diatur bahwa swapraja yang ada tetap berlangsung seperti 
pada umumnya dan kedudukan daerah swapraja dan Negara bagian diatur melalui 
kontrak, namun pada praktiknya tidak pernah ada Negara bagian yang mengadakan 
kontrak dengan swapraja dalam bentuk tertulis.186  

Pembentukan daerah istimewa oleh Negara Bagian RI dilakukan melalui Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1950 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1948. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Daerah Istimewa Jogjakarta meliputi daearah 
Kesultanan Jogjakarta dan daerah Pakualaman yang ditetapkan setingkat dengan 
Propinsi. 

Sementara itu, penghapusan daerah swapraja Kasunanan Surakarta dan Paku Alam, 
dilakukan oleh Negara bagian RI melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah. Pemerintahan daerah Kasunanan Surakarta dan 
Paku Alam yang sebelumnya dibekukan melalui Penetapan Pemerintah 1946 No 16/SD 
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dengan pembentukan Karesidenan Surakarta, karesidenan Surakarta kemudian 
dihapuskan dan menjadi daerah dari Propinsi Jawa Tengah. 

Dalam Konstitusi RIS memang yang diatur lebih detail adalah daerah swapraja, 
sementara daerah istimewa disebut dalam ketentuan Pasal 2 sepanjang terkait dengan 
satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri yaitu Kalimantan Barat (Daerah Istimewa). 
Pada dasarnya daerah istimewa dan daerah swapraja tidak memiliki perbedaan arti yang 
signifikan karena masih merujuk pada hal yang sama yang berlaku pada masa Hindia 
Belanda yaitu daerah zelfbesturende landschappen. 

Terkait dengan Daerah Istimewa Kalimantan Barat, disebutkan bahwa dalam Konferensi 
Malino di Juli 1946 disetujui pembentukan Negara Kalimantan dan Negara Indonesia 
Timur. Namun pembentukan ini menemui kegagalan karena Sultan Hamid Alkadrie, 
Penguasa Kesultanan Pontianak, dan Sultan Parikesit, Penguasa Kesultanan Kutai 
menginginkan untuk menjadi Wali Negara Kalimantan. Pemerintah Hindia Belanda 
akhirnya menyetujui pembentukan dua negara yaitu Negara Kalimantan Timur dan 
Daerah Istimewa Kalimantan Barat (sebagai Negara Swapraja). Pembentukan Kalimantan 
Timur disebabkan adanya hubungan dekat antara Sultan Parikesit dan Sutan Sjahrir yang 
menginginkan pembentukan Kalimantan Timur sebagai kendaran politik dari kaum 
republiken menghadapi manuver kelompok federalist untuk menguasai satu Negara 
Kalimantan. 187  

Daerah Istimewa Kalimantan Barat sendiri terdiri dari 12 daerah swapraja yang 
berbentuk Kesultanan ditambah dengan 3 daerah swapraja baru hasil konversi 3 daerah 
gouvernments gebieden yaitu Kapuas Hulu, Meliau, dan Tanah Pinoh.188 Penyebutan 
Kalimantan Barat sebagai Daerah Istimewa juga disebabkan karena dalam Pasal 3 
Statutanya (S 1948/58) disebutkan:189 

“Indien een aanvang wordt gemaakt met de oprichting van de Verenigde Staten 
van Indonesie en de vorming van de Nederlands – Indonesische Unie voordat een 
staat Borneo is ingesteld zal West Borneo aan die oprichting en aan die vorming 
medewerken op gelijke rechten als een staat.” 

Pada masa Republik Indonesia Serikat, ketentuan Pasal 2 menyebutkan: (huruf tebal oleh 
penulis) 

Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, jaitu daerah bersama:  

                                                             
187 Uji N. Winardi, Tesis, Ethnic tension, Alliance and Clientelism: The political development of West Borneo, 
1895—1950, Leiden: Leiden University, 2012, hlm. 63 - 64 
188 Ibid  
189 The Liang Gie, Op. Cit, hlm. 171 
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a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut 
dalam persetudjuan Renville tanggal 17 Djanuari tahun 1948; 
Negara Indonesia Timur; 
Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Djakarta; 
Negara Djawa Timur; 
Negara Madura; 
Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa status quo Asahan Selatan dan 
Labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku; 
Negara Sumatera Selatan; 

 

b. Satuan² kenegaraan jang tegak sendiri; 
Djawa Tengah; 
Bangka; 
Belitung; 
Riau; 
Kalimantan Barat (Daerah istimewa); 
Dajak Besar; 
Daerah Bandjar; 
Kalimantan Tenggara; dan 
Kalimantan Timur;  

 

a. dan b. ialah daerah bagian jang dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri 
bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat, berdasarkan jang ditetapkan 
dalam Konstitusi ini dan lagi  

c. daerah Indonesia selebihnja jang bukan daerah²-bagian.  

Dengan melihat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk yang diakibatkan 
oleh pembentukan maka terdapat beragam corak daerah otonom yang dapat dibedakan 
sebagai berikut:190 

a. Zelfbesturende landschap (umumnya meneruskan apa yang telah ada sebelum 
perang dengan sedikit perubahan) 

b. Neo Landschap 
c. Federasi zelfbesturende landschappen 
d. Federasi zelfbesturende landschappen dengan Federasi neo-landschappen 
e. Federasi neo-landschappen 
f. Neo-groepsgemeenschap 
g. Neo-stadsgemeente 
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h. Landschapgemeente 
i. Herstelde stadsgemeente 
j. Herstelde regentscahp 
k. Daerah 
l. Komisariat Negara 
m. Distrik Federal 

Terkait dengan daerah swapraja, ada dua daerah swapraja yang berlaku pada masa 
tersebut yaitu daerah swapraja yang masuk dalam kategori Zelfbesturende Landschap 
dan dan daerah swapraja yang masuk dalam kategori neo-landschap. Pembentukan neo-
landschap ini didasarkan pada Voorloopige Voorzieningen met betrekking tot de 
Bestuurvoering in de Gewesten Borneo en de Groote Oost (S. 1946/17). Neo-landschap 
ini pada dasarnya bukanlah landschap yang sesungguhnya telah mempunyai Raja dan 
memiliki kekuasaan asli yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Neo Landschap 
bukanlah daerah swapraja yang dimaksud dalam Pasal 65 Konstitusi RIS.191 Neo-
landschap adalah daerah otonom yang kekuasannya berdasarkan pada 
Zelfbestuursregelen 1938.192 

Untuk daerah bagian Republik Indonesia setidaknya ada empat daerah yang masuk 
dalam kategori Zelfbesturende landschap. Untuk Negara Sumatera Timur setidak ada 34 
daerah yang masuk dalam kategori Zelfbesturende landschap.193 Dan di luar daerah 
bagian Republik Indonesia dan Negara Sumatera Timur–yaitu Negara Indonesia Timur, 
Satuan Kenegaraan Daerah Istimewa Kalimantan Barat, dan Satuan Kenegaraan 
Kalimantan Timur – setidaknya terdapat 144 daerah yang masuk dalam kategori 
Zelfbesturende landschap.194 

2.2.2. Pengaturan Kedudukan Daerah Istimewa pada Masa UUDS 1950 

Setelah berlakunya UUDS Tahun 1950, pengaturan konstitusional dari pemerintahan 
daerah dan daerah-daerah istimewa diatur dalam Pasal 131 – Pasal 133.  

Pasal 131 

1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil jang berhak mengurus 
rumah tangganja sendiri (autonoom), dengan bentuk susunan pemerintahannja 
ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar 
permusjawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan negara. 

                                                             
191 Usep Ranawidjaja, Op. Cit, hlm. 13 
192 The Liang Gie, Op. Cit, hlm. 134 – 136. Lihat juga G.J. Wolhoff, Op. Cit, hlm. 291.  
193 Michael van Langenberg, Class and Ethnic Conflict in Indonesia’s Decolonization Process: A Study of East 
Sumatera, Indonesia No. 33 (Apr., 1982), (New York: Cornell University Press: Southeast Asia Program 
Publications at Cornell University), hlm. 3, diakses pada https://www.jstor.org/stable/3350925, 28 Mei 
2019 Jam 10:17 WIB. 
194The Liang Gie, Op. Cit, hlm. 175 – 179. 
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2. Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnya untuk mengurus 
rumah tangganja sendiri. 

3. Dengan undang-undang dapat diserahkan penjelenggaraan tugas-tugas kepada 
daerah-daerah jang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganja. 

 
 
 

Pasal 132 

1. Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-undang dengan 
ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannja harus diingat pula 
ketentuan dalam pasal 131, dasar-dasar permusjawaratan dan perwakilan dalam 
sistim pemerintahan negara. 

2. Daerah-daerah Swapradja yang ada tidak dapat dihapuskan atau diperketjil 
bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan 
sesudah undang-undang jang menjatakan bahwa kepentingan umum menuntut 
penghapusan dan pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah. 

3. Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan jang dimaksud 
dalam ajat 1 dan tentang mendjalankannja diadili oleh badan pengadilan jang 
dimaksud dalam pasal 108. 

Pasal 133 

Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 132 maka 
peraturan-peraturan jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa penjabat-
pendjabat daerah bagian dahulu jang tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti 
dengan pendjabat-pendjabat jang demikian pada Republik Indonesia. 

Terhadap ketentuan Pasal 132, Soepomo memberi penjelasan bahwa:195 

1. Pengaturan kedudukan swapraja menjadi tanggungjawab Pemerintah; 
2. Kedudukan swapraja diatur dengan undang-undang dan segala perselisihan 

hukum tentang peraturan kedudukan swapraja diadili oleh badan pengadilan 
yang mengadili perkara perdata; 

3. Ketentuan ini mengharuskan demokratisasi pemeritahan swapraja. 

Namun sebelum terbentuknya Negara Kesatuan melalui persetujuan antara Pemerintah 
RIS dan Pemerintah RI, pemerintah Negara Indonesia Timur menetapkan Undang-
Undang Pemerintahan Daerah-daerah Indonesia Timur yang termuat dalam SIT 1950/44 
sebagai penyesuaian terhadap keadaan yang akan berlaku dan berlaku sejak 15 Juni 

                                                             
195 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Jilid II, (Jakarta: 
Gunung Agung, 1968), hlm. 14 -15. 
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1950.196  Peraturan ini juga mengatur tentang pengangkatan Kepala Daerah Swapraja 
dan Wakil Kepala Daerah Swapraja.197 SIT 1950/44 ini tidak menciptakan Daerah 
Istimewa namun menjelaskan Daerah Swapraja yang tergabung dalam suatu “daerah” 
tetap dilangsungkan seperti semula.198 

Dengan demikian, pasca berlakunya UUDS 1950 berlaku beragam peraturan mengenai 
desentralisasi yaitu:199 

1. UU Pokok No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah; 
2. UUdar No 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya; 
3. UU SIT 1950/44 tentang Pemerintahan Daerah–Daerah Indonesia Timur; 
4. Stadsgemeente-ordonantie; 
5. Stadsgemeente-ordonantie Buitengewesten; 
6. Zelfbestuursregelen 1938; 
7. Voorloopige Voorzieningen met betrekking tot de Bestuursvoering in de 

Gewesten Borneo en de Groote Oose; 
8. Voorloopige Voorzieningen met betrekking tot de Bestuursvoering in de 

Zelfbesturende Landschappen in de Gewesten en de Groote Oost; 
9. Regelingen ten behoove van de Zelfbesturende Landschappen in Borneo en de 

Groote Oost in het Kader van de Nieuwe Staatkundige Verhoudingen; 
10. Indlandsche Gemeente Ordonantie; 
11. Indlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten; 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Daerah Istimewa 
dan/atau Daerah Swapraja yang masih ada dan diakui adalah sebagai berikut:200 

1. Daerah Istimewa setingkat propinsi  :  1 (Yogyakarta) 
2. Daerah Istimewa setingkat Kabupaten  : 3 (Kalimantan) 
3. Daerah Swapraja (landschaap)  : 127 (12 di Kalimantan, 56 di Sunda  

   Kecil, 56 di Sulawesi, dan 3 di 
   Maluku) 

Pada saat masa transisi dari Republik Indonesia Serikat ke Republik Indonesia juga 
terdapat daerah-daerah swapraja yang dihapuskan baik karena tindakan pemerintah RIS, 

                                                             
196 Ibid, hlm. 236 
197 Ibid, hlm. 239 
198 Ibid, hlm. 241 
199 Ibid, hlm. 249 - 250 
200 Ibid, hlm. 256-257. Daerah Istimewa Kalimantan Barat dijadikan satu dengan daerah bagian lainnya di 
Kalimantan menjadi Propinsi Kalimantan berdasarkan Peraturan Pemerintah RIS No 21 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah Propinsi. 
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pemerintah Negara bagian RI, atau pejabat yang berwenang. Daerah-daerah swapraja 
yang dihapuskan adalah:201 

1. Kesultanan Jogjakarta; 
2. Paku Alam; 
3. Kasunanan Surakarta; 
4. Mangkunegara; 
5. Kota Waringin; 
6. Bulongan; 
7. Gunung Tabur; 
8. Kutai; 
9. Sambaliung; 

Daerah-daerah swapraja yang dihapuskan kecuali Kesultanan Jogjakarta, Paku Alam, 
Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegara lalu dikukuhkan melalui Undang-Undang 
Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom 
Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Kalimantan. 

Pengaturan kedudukan Daerah Istimewa kemudian dipertegas dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 1956 dimana pada Penjelasan Umum butir 2 disebutkan:  

“atas dasar perundang-undangan tersebut telah terbentuk daerah-daerah 
otonom, misalnya…., Daerah Istimewa Yogyakarta….., Daerah Istimewa 
setingkat Kabupaten di Kalimantan….” 

Selain itu kedudukan Daerah Istimewa diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1957, yakni pada:  

1. Pasal 1 ayat (1), (2), dan (4); 
2. Pasal 2 ayat (2); 
3. Pasal 3; 
4. Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3); 
5. Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4); 
6. Pasal 29; 
7. Pasal 30 ayat (2) dan (4); 

                                                             
201 Ibid, hlm. 257. Kesultanan Jogjakarta dan Paku Alam digabungkan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 
melalui UU Negara bagian RI No 3 Tahun 1950. Kedudukan Kota Waringin dihapuskan berdasarkan 
Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 No.1 86/OPB/92/14, Gunung Tabu dan 
Sambaliung dibentuk menjadi Daerah Istimewa Berau berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan 
tanggal 14 Agustus 1950 No.1 86/OPB/92/14, dan Kutai dan Bulongan masing dibentuk menjadi Daerah 
Istimewa Kutai dan Daerah Istimewa Bulongan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 
Agustus 1950 No.1 86/OPB/92/14. Kasunanan Surakarta dan Mangkunegara dihapuskan berdasarkan UU 
Negara bagian RI No 10 Tahun 1950. 
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8. Pasal 73 ayat (1). 

Yang penting untuk dicatat dalam UUDS 1950 tidak satupun tercantum kata Daerah 
Istimewa atau Daerah yang bersifat Istimewa namun diatur tentang Daerah Swapraja. 
Namun ketentuan Undang-Undang yang berlaku dibawah UUDS 1950 menyatakan 
mengenai Daerah Istimewa. Hal ini membuktikan bahwa yang dimaksud sebagai Daerah 
Istimewa adalah Daerah Swapraja atau yang pada jaman Hindia Belanda adalah daerah 
Zelfbesturende Landschappen.  

Baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ataupun Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1957, Daerah Istimewa dapat dibentuk dalam tingkat propinsi, kota/kabupaten, 
bahkan pada tingkat desa. Meskipun pada kenyataannya, tidak pernah ada Daerah 
Istimewa dalam tingkat desa. Kedua UU juga mengatur bahwa pengangkatan Kepala 
Daerah Istimewa dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan dari keturunan keluarga 
yang berkuasa di daerah tersebut. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 juga menentukan bahwa Kepala Daerah Istimewa 
juga tidak dapat diberhentikan oleh DPRD dan segala gaji ditentukan oleh pemerintah 
pusat. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Daerah Swapraja yang 
dibentuk menjadi Daerah Istimewa atau Daerah Swatantra maka pada dasarnya 
hapusnya daerah swapraja yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1957, maka daerah-daerah istimewa yang masih ada di Republik Indonesia 
adalah: 

1. Daerah Istimewa Yogyakarta; 
2. Daerah Istimewa setingkat Kabupaten di Kalimantan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang tertanggal 26 Juni 1959, maka daerah-
daerah istimewa setingkat Kabupaten di Kalimantan akhirnya dibubarkan oleh 
pemerintah pusat.  

2.2.3. Pengaturan Kedudukan Daerah Istimewa pada Periode 1959 – 1998 

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pengaturan konstitusional 
tentang daerah istimewa kembali pada Pasal 18 UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut 
mengenai daerah istimewa diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 
tentang Pemerintah Daerah tertanggal 7 September 1959. Pengaturan Daerah Istimewa 
dalam Penpres Nomor 6 Tahun 1959 ini diatur dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 
8 ayat (1). Pengaturan daerah istimewa dalam ketentuan ini hanya menyangkut tentang 
pengisian jabatan kepala daerah istimewa dan pendapatan kepala daerah istimewa 

Pengaturan ini kemudian diganti dengan bentuk yang lebih sempurna dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah tertanggal 1 
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September 1965. Pengaturan Daerah Istimewa tidak diatur secara rinci namun diatur 
secara umum dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dengan menyebutkan:  

“Daerah tingkat I dan Daerah Istimewa Yogyakarta" yang berhak mengatur dan 
mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 1 
tahun 1957…” 

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (3) diatur penghapusan Daerah-daerah 
swapraja yang selengkapnya berbunyi:  

“Daerah-daerah Swapraja yang de facto dan/atau dejure sampai pada saat 
berlakunya Undang-undang ini masih ada dan wilayahnya telah menjadi wilayah 
atau bagian wilayah administratif dari sesuatu Daerah, dinyatakan hapus. 
Akibat-akibat dan kesulitan yang timbul diatur oleh Menteri Dalam Negeri atau 
Penguasa yang ditunjuk olehnya dan apabila dipandang perlu diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.” 

Berdasarkan Undang-Undang ini, maka Daerah Istimewa yang berasal dari daerah 
swapraja hanya tertinggal Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa yang bukan 
berasal dari daerah swapraja adalah Daerah Istimewa Aceh yang dasar penyebutan 
sebagai Daerah Istimewa adalah berdasarkan Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 
1/Missi/1959. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1965, kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta di masa depan diandaikan akan 
dihapuskan. 

Pasca pergantian pemerintahan, pemerintah Presiden Soeharto kemudian 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah. Terkait dengan Daerah Istimewa, satu-satunya aturan yang 
mengatur adalah ketentuan Pasal 91 huruf b tentang pengisian jabatan yang 
selengkapnya berbunyi: 

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang 
adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Undang, undang ini 
dengan sebutan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah 
Istimewa Yogyakarta, yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat, 
dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya.” 

Ketentuan ini dirumuskan sejalan dengan politik hukum pemerintah yang sebelumnya 
yang menginginkan penghapusan daerah istimewa. Ketentuan ini muncul karena 
konsideran RUU Pokok-Pokok Pemerintah Daerah yang menyebutkan:202 

“Sesuai dengan sifat Negara kesatuan, maka kedudukan daerah otonom sejauh mungkin 
harus diseragamkan. Di dalam UU yang terdahulu dikenal ada tiga daerah otonom 

                                                             
202 Ni’matul Huda, Daerah Istimewa Yogyakarta.., Op. Cit, hlm. 110. 
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(tingkat I) yang mempunyai kedudukan dan atau sebutan yang tidak disamakan dengan 
Daerah Tingkat I lainnya yakni: a. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, b. Daerah Istimewa 
Yogyakarta, dan c. Daerah Istimewa Aceh”. 

Selain itu juga diatur dalam Pasal 90 huruf b RUU yang menyatakan: 

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut undang-undang ini, yang 
tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat, dan cara pengangkatan bagi 
kepala daerah lainnya, yang kemudian untuk pengangkatan kepala daerah 
berikut berlaku ketentuan-ketentuan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah 
lainnya.” 

Perumusan RUU ini kemudian mendapat tanggapan dari Fraksi Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia (ABRI) dalam pemandangan umumnya. Sementara Fraksi Karya 
Pembangunan tidak memberikan pendapat apapun mengenai Daerah Istimewa dalam 
pemandangan umumnya. Tantangan terhadap upaya penghapusan Daerah Istimewa 
datang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). Berdasarkan hasil konsultasi antara pemerintah dan Fraksi-Fraksi 
di DPR, akhirnya dirumuskan ketentuan Pasal 91 huruf b tersebut dengan 
mempertahankan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta.203    

Dengan mengacu pada istilah daerah istimewa dalam UUD 1945 yang sebenarnya 
ditujukan untuk daerah-daerah swapraja atau daerah yang masuk kategori 
zelfbesturende landschappen, maka peraturan perundang-undangan dibawahnya 
memperluas pengertian daerah istimewa yang tidak hanya untuk Yogyakarta namun juga 
untuk Aceh dan Jakarta.   

2.2.4. Pengaturan Kedudukan Daerah Istimewa pada Periode 1998 – 2000 

Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto, mendorong pemerintahan Presiden B.J. 
Habibie untuk membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah tertanggal 7 Mei 1999. Pembentukan Undang-Undang ini juga 
didasari oleh lahirnya TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang 
Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Kerangka pengaturan daerah istimewa diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 yang berbunyi: 

“Keistimewaan untuk propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 

                                                             
203 Sujamto, Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 
48 - 81 
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Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan Propinsi Istimewa Aceh dan Propinsi Istimewa Yogyakarta 
didasarkan pada Undang-undang ini.” 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat terang 
dilihat asal usul penetapan dan pengakuan Daerah Istimewa yang selengkapnya 
berbunyi: 

“Pengakuan keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh didasarkan pada sejarah 
perjuangan kemerdekaan nasional, sedangkan isi keistimewaan-nya berupa 
pelaksanaan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta memperhatikan 
peranan ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Pengakuan keistimewaan 
Propinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal-usul dan peranannya dalam 
sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah 
pengangkatan Gubernur dengan mempertim-bangkan calon dari keturunan 
Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari 
keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini.” 

Dalam Undang-Undang ini didapat kesimpulan bahwa pengaturan daerah istimewa 
berada dalam status quo. Transisi pemerintahan telah mempengaruhi sikap pemerintah 
dan DPR terhadap Daerah Istimewa. 

3. Pengaturan Kedudukan Daerah Istimewa Pasca Perubahan II UUD 1945 

Setelah Pemilu diadakan pada 1999, perubahan terhadap UUD 1945 terbuka lebar. 
Perubahan UUD 1945 pertama kali dilakukan pada 19 Oktober 1999 dan Perubahan 
terkait ketentuan Pasal UUD 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR 18 Agustus 2000. 
Pasal 18 UUD 1945 terkait dengan daerah istimewa memiliki dasar pikiran yaitu Daerah 
yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah swapraja (zelfbesturende 
landschappen) dan desa atau yang semacam itu (Volksgemeenschappen).204 

Walaupun para ahli sudah menyatakan bahwa yang dimaksud daerah istimewa adalah 
daerah Swapraja namun masih banyak pertanyaan yang muncul terkait dengan daerah 
istimewa dalam pembahasan perubahan UUD 1945. Berkaitan dengan status Daerah 
Istimewa, dalam rapat dengar pendapat antara Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR dan 

                                                             
204 Gede Pantja Astawa, Politik Hukum Pemerintahan di Daerah Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang 
Dasar 1945 dalam Arief B. Sidharta, dkk (eds), Butir – Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan 
Pemerintahan yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH), (Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 80. Lihat Juga Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 
(Perumusan dan Undang – Undang Pelaksanaannya), (Karawang: UNISKA, 1993), hlm. 9. 
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Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang diwakili oleh Diana Fauziah Arifin 
dinyatakan:205 

“…khusus mengenai pemerintahan daerah, saya ingin memfokuskan atau menitik 
beratkan pad satu hal yaitu kata-kata “hak-hak asal-usul dan yang bersifat 
istimewa”. Penjelasan mengenai daerah istimewa bagaimana satu daerah bisa 
disebut istimewa, apa indikatornya, apa hanya sekedar perjuangannya, ataukah 
karena resultan-nya, resultis-nya, misalnya atau karena apa…?” 

Ali Hardi Kiaidemak dari FPP juga mengusulkan perlunya pencermatan terhadap hak-hak 
asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa:206 

“…inipun perlu mendapatkan catatan karena pemahaman tentang daerah asal 
usul dan istimewa ini juga dalam praktiknya juga telah berkembang yang tidak 
seirama… Ini semua perlu perhatian kita semua untuk tidak menemukan masalah 
– masalah di kemudian hari.” 

Soedarjito dari Fraksi Utusan Golongan menyatakan:207 

“Berhubungan dengan masalah otonomi khusus. Kami masih tetap menganggap 
ada daerah di republik ini yang sejarahnya berbeda sekali dari negara lain dalam 
pembentukan Negara Republik Indonesia ini. Ada yang menjadi bagian republik 
karena ikut Proklamasi tapi ada sebelum proklamasi-pun identitasnya sangat 
menonjol. Yang seperti itu yang perlu mendapatkan kekhususan bukan semuanya 
itu.” 

Selanjutnya Soedirjato menegaskan bahwa daerah istimewa harus diakui dan dilihat asal 
usul serta kesejarahan daerah yang bersangkutan. Tidak semua daerah dapat dikatakan 
atau menyebut dirinya istimewa jika tidak memiliki latar belakang sejarah atau asal-usul 
yang sudah diakui sebelum maupun saat kemerdekaan Indonesia. 

Hamdan Zoelva dari PBB juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan daerah 
istimewa:208 

“…Di samping itu, Negara juga mengakui keberadaan daerah yang bersifat khusus 
dan istimewa yang keberadaannya itu selanjutnya diatur dengan UU. Menurut 
pemahamah kami dengan adanya ketentuan ini bisa saja muncul banyak daerah 
khusus dan daerah istimewa asalkan daerah itu memang betul-betul terbukti 

                                                             
205 Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 138. 
206 Ibid, hlm. 152 - 153 
207 Ibid, hlm. 186 - 187 
208 Ibid, hlm. 270 
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memiliki kekhususan atau keistimewaan berdasarkan pertimbangan historis, 
budaya, adat dan istiadatnya berbeda dengan daerah-daerah lain.”  

Setelah melalui perdebatan, pada Sidang Umum MPR 18 Agustus 2000 ditetapkan 
rumusan Pasal 18 B ayat (1) yang selengkapnya berbunyi: “Negara mengakui dan 
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 
istimewa yang diatur dengan Undang-undang.” Melihat ketentuan Pasal 18 A dan Pasal 
18 B, Jimly berpendapat bahwa bentuk Negara kesatuan telah menjadi lebih dinamis. 
Menurutnya:209 

“Pertama, dimungkinkan untuk dilakukannya pengaturan-pengaturan yang 
bersifat federalistis dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Kedua, dalam dinamika hubungan antara pusat dan daerah itu 
dimungkinkan pula dikembangkannya kebijakan otonomi yang bersifat 
pluralistis, dalam arti bahwa untuk setiap daerah dapat diterapkan pola otonomi 
yang berbeda-beda.” 

 

Pasca perubahan Konstitusi, pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 dimana Konsideran huruf a menyatakan bahwa  

“…dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” 

Pengaturan Daerah istimewa diatur dalam Pasal 2 ayat (8), Pasal 225, dan Pasal 226. 
Ketentuan Pasal 2 ayat (8) mengadopsi ketentuan Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945. Pasal 
225 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan tidak hanya status istimewa 
namun juga otonomi khusus dengan menyatakan bahwa “Daerah-daerah yang memiliki 
status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini 
diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.” 

Pasal 226 mengatur keberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan membuka bentuk pengaturan khusus melalui 
undang-undang terhadap daerah-daerah tersebut.  

Pengertian tentang istimewa dijelaskan secara berbeda dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa: 

                                                             
209 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi…, Op. Cit, hlm. 275 
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“Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 
bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.” 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta memberikan pengertian yang berbeda tentang Daerah Istimewa. Dalam 
Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 disebutkan bahwa: 

“Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY 
berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan 
istimewa. “ 

Selanjutnya, Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, 
daerah istimewa tidak disebutkan dengan jelas dan hanya disebutkan dalam Bab XXV 
Ketentuan Lain-Lain yang diatur dalam Pasal 399 yang menyebutkan: 

“Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, 
dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-
Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.” 

Pasca perubahan UUD 1945, makna daerah istimewa sebagai warisan daerah swapraja 
hanya tertinggal kepada Daerah Istimewa Yogyakarta, walaupun secara konseptual 
pengertian istimewa dalam Konstitusi menurut pandangan Bagir Manan dalam Rapat 
Lobi PAH I Komisi A MPR adalah swapraja, desa, dan sebagainya itu.210  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
210 Ibid, hlm. 283 - 284 
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BAB IV 

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 

 

1. Makna Pemerintahan Daerah Istimewa 

Sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 melalui Kongres Pemuda II 
yang diselenggarakan di Jakarta pada 27 – 28 Oktober 1928, gagasan Negara kesatuan 
telah mulai muncul. Sebagai realisasi dari Putusan Kongres Pemuda II tersebut pada 13 
Desember 1930, Jong Java, Perhimpunan Pemoeda Indonesia, Jong Celebes, Pemoeda 
Soematra (awalnya bernama Jong Sumatranen Bond) telah berfusi menjadi satu dan 
membentuk Perkoempoelan Indonesia Moeda.211 Putusan Kongres Pemuda II ini 
direspon secara negatif oleh Hendrikus Colijn, mantan Menteri Urusan Daerah Koloni 
kemudian oleh Perdana Menteri Belanda yang menyatakan bahwa kesatuan konsep 
Indonesia itu adalah konsep yang kosong.212  

Namun gagasan Negara kesatuan itu mencapai puncaknya pada perdebatan di BPUPKI 
Soepomo menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia menolak segala paham 
federalisme yang konsekuensinya adalah Negara rakyat Indonesia ialah Negara kesatuan 
atas paham unitarisme. Ia juga menekankan bahwa Negara Indonesia dijalankan atas 
desentralisasi atau dekonsentrasi yang tidak mengenal federalism.213 Dalam pidatonya 
di muka Sidang BPUPKI ia menyatakan:214 

“Dengan sendirinya Negara secara federasi kita tolak, karena dengan mengadakan 
federasi itu, bukanlah mendirikan satu Negara, tetapi beberapa Negara. Sedang 
kita hendak mendirikan satu Negara.”  

Muhammad Yamin juga menegaskan sikapnya yang memihak pada unitarisme. Namun 
sikapnya lebih pada syarat-syarat pembentuk Indonesia sebagai Negara serikat tersebut 
tidak ada. Menurutnya:215 

“Negara serikat itu tidaklah kuat, tidak berwarna dan juga tidak dapat dijamin 
kekuatannya atau keteguhannya di dalam kegoncangan zaman sekarang dan 
untuk zaman damai….Oleh sebab segala-gala itu maka federalisme tidak boleh 
dijalankan, kita hanya membutuhkan Negara yang bersifat unitarisme dan ujud 

                                                             
211 Sutejo K. Widodo, Memaknai Sumpah Pemudia di Era Reformasi, HUMANIKA, Vol. 16, No. 9, Juli. 2012. 
hlm. 5. Diakses pada https://doi.org/10.14710/humanika.16.9. 31 Mei 2019 Jam 15:00 WIB. 
212 Ibid 
213 Saafroedin Bahar, et al (Tim Penyunting), Op. Cit, hlm. 17 -18.  
214 Ibid, hlm. 34. 
215 Ibid, 154 – 156. 

https://doi.org/10.14710/humanika.16.9.
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Negara kita tidak lain dan tidak bukan daripada bentuk satu Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” 

Paham unitarisme ini juga tergambar kuat dalam UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (1) 
yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk 
Republik. Namun meski demikian, para pendiri Indonesia tidak melupakan pentingnya 
penerapan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

Muhammad Yamin adalah orang yang menyampaikan gagasan awal tentang pemerintah 
tengahan atau pemerintah daerah216 dan mengajukan pertanyaan tentang 
pemerintahan daerah yang bersifat uniform ataukah yang bersifat pluriform.217 Ia juga 
menekankan pentingnya pemecahan kekuasaan baik dalam bentuk dekonsentarasi 
atapun desentralisasi yang menurutnya bisa dilakukan dalam bentuk Negara Kesatuan218 
yang harus diatur dengan keadilan dan kebijaksanaan.219 

Untuk mencari makna daerah istimewa dalam konstitusi Indonesia dan sistem 
ketatanegaraan Indonesia, maka pendekatan kesejarahan harus digunakan untuk dapat 
memahami kelembagaan dari Daerah Istimewa dalam system ketatanegaraan terutama 
memahami makna yang dimaksud dalam Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945. Melalui sejarah 
hukum kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang 
lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-
kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa 
kita.220 

Kedudukan daerah istimewa dalam UUD pertama kali diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 
yang berbunyi: 

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan 
Pemerintahannya, ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan 
mengingat dasar permusyawaratan daripada sistem pemerintahan Negara, dan 
hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” 

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menegaskan: 

“Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende 
landchappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di 
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah 
itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah 
yang bersifat istimewa. 

                                                             
216 Saafroedin Bahar, et al (Tim Penyunting), Op. Cit, hlm. 150 
217 Ibid, hlm. 150 
218 Ibid, hlm. 155 
219 Ibid, hlm. 157 
220 Soejono Soekanto, Pengantar Sejarah Hukum, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 9 
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Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa 
tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan 
mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.” 

Meski Daerah Istimewa dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 merujuk pada 
zelfbesturende landchappen dan volksgemeenschappen, namun pada dasarnya sejak 
semula pada masa pembahasan di BPUPKI, daerah istimewa sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 18 UUD 1945, dirujuk pada kedudukan daerah-daerah swapraja yang pada 
masa Hindia Belanda dikenal sebagai Zelbesturende Landschappen dan pada masa 
pendudukan Jepang dikenal sebagai Kooti. Dimana pada permulaan berkuasanya 
pemerintahan pendudukan Jepang pada 1942, daerah-daerah swapraja tersebut 
berjumlah 278.221  

Pada masa Hindia Belanda, kedudukan daerah swapraja diatur dalam Pasal 21 ayat (2) IS 
dimana daerah swapraja adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan 
pemerintahan Hindia Belanda. Sementara volksgemeenschappen yang dimaksud dalam 
adalah desa, nagari, dusun, marga, dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan 
Hindia Belanda juga mengatur volksgemeenschappen tersebut dengan istilah inlandsche 
gemeenten yaitu:222  

“Alle zelfstandige inlandsche rechtgemeenschappen van territorialen aard 
(behalve landschappen) dus nit engel de dorpen, dizelfstandige eenheden 
vormen, maar ook andere nar het adat-rechgrooterezelfstandige 
rechgemeenschappen, zooalse de marga’s in Zuit Sumatera”  

(Semua persekutuan hukum territorial Indonesia asli yang mandiri, kecuali 
swapraja. Jadi bukan hanya beberapa desa yang merupakan kesatuan mandiri, 
juga persekutuan hukum yang lebih besar yang mandiri, seperti marga di 
Sumatera Selatan) 

 

Kedudukan daerah swapraja sebagai daerah istimewa juga muncul dalam Rancangan 
Peraturan tentang Pemerintahan Sementara dari Indonesia yang dibuat oleh Mr. 
Soepomo, Mr. Soebardjo, dan Mr. Maramis. Dalam Pasal 16 Rancangan dimaksud 
disebutkan:223 

“Negeri-negeri yang mempunyai raja asli sendiri, tetap beridi sebagai daerah-
daerah, yang istimewa memegang kekuasaan sendiri di Indonesia. 

                                                             
221 Usep Ranawidjaja, Op. Cit, hlm. 49 
222 Lukman Hakim, Op. Cit, hlm. 134 - 135 
223 The Liang Gie, Op. Cit, hlm. 36 
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Perjanjian politik yang ada yaitu Korte Verklaring (Keterangan Singkat) dan 
Zelfbestuursregelen 1938 (Peraturan-peraturan dari 1938 buat Kerajaan-
kerajaan aseli) dan aturan-aturan sebagai akibat dari semuanya tiu, berjalan 
terus, tetapi dengan perubahan ini, bahwa Pemerintah Indonesia yang 
sementara mengambil kedudukannya Pemerintah Hindia Belanda yang dulu dan 
Kepala Negeri yang sementara mengganti tempatnya Gubernur Jenderal yang 
dulu. 

Raja-raja aseli itu akan memberikan sumpah kesetiaan menurut pemelukan 
agamanya masing-masing kepada Kepala Negeri Indonesia dan Susunan Asia 
baru untuk bekerja dan kemakmuran bersama.” 

Pada saat pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, Soepomo 
memberikan penjelasan tentang maksud ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut dimana 
ia menyatakan:224 

“Dan adanya daerah daerah istimewa diindahkan dan dihormati, Kooti-kooti, 
sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu 
keadaanya sebagai daerah, bukan Negara; jangan sampai ada salah paham dalam 
menghormati adanya daerah Zelfbesturende Landschappen, itu bukan Negara, 
sebab hanya ada satu Negara. Jadi Zelfbesturende Landschappen hanyalah daerah 
saja, tetapi daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi daerah-
daerah istimewa itu suatu bagian dari Staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat 
istimewa, mempunyai susunan asli.” 

Masuknya volksgemeenschappen sebagai Daerah Istimewa tersebut menurut The Liang 
Gie memperluas makna Pasal 18 UUD 1945 yang meskipun pada kenyataannya tidak 
pernah ada desa ataupun volksgemeenschappen lainnya dianggap sebagai Daerah 
Istimewa.225 Dalam Konstitusi RIS eksistensi Daerah Istimewa juga tetap dijamin dan 
dipertahankan yaitu melalui ketentuan Pasal 64 – Pasal 67. Meski penyebutannya 
berbeda, namun maknanya tetaplah bekas daerah zelfbesturende landschappen yang 
dijamin kedudukannya yang istimewa dalam Konstitusi RIS. Konstitusi RIS bahkan juga 
menjamin dengan tegas bahwa daerah-daerah swapraja yang telah ada tidak dapat 
dihapus ataupun diperkecil jika tidak atas kehendaknya sendiri.  

Dalam UUDS 1950, tidak dapat ditemukan istilah Daerah Istimewa ataupun Daerah yang 
bersifat istimewa. Namun, seperti halnya Konstitusi RIS, yang diatur adalah kedudukan 
Daerah Swapraja. Pengaturan daerah swapraja ini diatur dalam Pasal 132-133. UUDS 
1950 juga mengatur kedudukan daerah-daerah swapraja diatur dengan undang-undang 
dan bentuk susunan pemerintahannya harus memperhatikan dasar demokrasi yang 

                                                             
224 Ibid, hlm. 309 
225 The Liang Gie, Op. Cit, hlm. 46 
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berlaku dalam system pemerintahan Negara. Sejalan dengan konstitusi RIS, UUDS 1950 
juga menjamin bahwa daerah swapraja tidak dapat dihapus atau diperkecil bertentangan 
dengan kehendak dari daerah tersebut.  

Dari rumusan antara UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, meskipun menggunakan 
istilah yang berbeda, namun daerah swapraja yang dimaksud dalam Konstitusi RIS dan 
UUDS 1950 adalah sama dengan daerah istimewa sebagaimana dimaksud dalam UUD 
1945 dimana daerah yang telah memiliki status “zelfbesturende landschappen” pada 
masa pemerintahan Hindia Belanda adalah bagian utama dari pengertian “daerah-
daerah yang bersifat istimewa”. 

Dalam proses perubahan UUD 1945, penting untuk melihat peta usulan perubahan dari 
Fraksi-Fraksi di MPR pada saat itu. Dari 11 Fraksi di MPR, hanya ada tujuh Fraksi yang 
memberikan rumusan usulan perubahan. Sementara Fraksi Perserikatan Daulatul 
Ummah (PDU), Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI), dan Fraksi PPP hanya 
memberikan usulan materi yang perlu diatur dalam perubahan Pasal 18. Fraksi TNI/Polri 
sendiri tidak mengusulkan perubahan apapun, namun akan bersikap akomodatif 
terhadap usulan fraksi-fraksi.226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
226 Mahkamah Konstitusi RI, Op. Cit, hlm. 146 – 158. 



 
 

Halaman 69 
 

  Tabel: 4.1 

Materi Pemetaan Usulan Fraksi – Fraksi terhadap Perubahan Pasal 18  

UUD 1945 

 

F-PDKB F-UG Fraksi PDIP F-PG FKB F-Reformasi FPBB 

Pasak 18 A ayat 
(1): 

”Kekuasaan 
Pemerintahan 
Negara dibagi ke 
dalam 
Pemerintah 
Daerah di tingkat 
Provinsi dan 
Kabupaten/Kota.” 

Pasal 18 ayat (1):  

Bahwa wilayah 
Republik 
Indonesia yang 
meliputi pulau-
pulau yang 
terbentang dari 
6 derajat Lintang 
Utara sampai 11 
derajat Lintang 
Selatan, 96 
derajat Bujur 
Timur sampai 
141 derajat 
Bujur Timur 
dibagi di dalam 
daerah Provinsi 
dan Kabupaten-
Kotamadya yang 
masing-masing 
memiliki 

Pasal 18 ayat 
(1): 

”Wilayah 
Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
dibagi ke dalam 
daerah-Daerah 
Otonomi dan 
daerah-Daerah 
Administrasi 
yang 
pelaksanaannya 
diatur dengan 
undang-
undang.” 

Pasal 18 ayat (1): 

”Pemerintah 
Negara Kesatuan 
RI terdiri dari 
Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah 
Daerah.” 

Pasal 18 ayat 
(1): 

“Wilayah 
Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia 
dibagi 
menjadi 
daerah-
daerah 
otonom 
menurut 
ketentuan 
yang 
ditetapkan 
dengan 
undang-
undang.” 

Pasal 18 ayat (1): 

“Pemerintah Daerah 
merupakan 
penyelenggaraan 
Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah 
dan DPRD dalam 
rangka pelaksanaan 
Pemerintahan 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” 

 

Pasal 18 ayat (1): 

Pembagian 
daerah Indonesia 
atas daerah besar 
dan kecil, dengan 
bentuk susunan 
pemerintahannya 
ditetapkan 
dengan undang-
undang, dengan 
memandang dan 
mengingati dasar 
permusyawaratan 
dalam sistem 
pemerintahan 
negara, dan hak-
hak asal-usul 
dalam daerah-
daerah yang 
bersifat istimewa. 
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otonomi dalam 
mengelola 
wilayahnya.” 

Pasal 18 A ayat 
(2): 

”Daerah Provinsi 
dan daerah 
Kabupaten/Kota 
merupakan 
daerah yang 
bersifat otonom.” 

Pasal 18 ayat (2): 

”Pemerintah 
Pusat memiliki 
wewenang 
penuh di dalam 
penyelenggaraan 
administrasi 
Pemerintahan 
bidang 
hubungan luar 
negeri, 
pertahanan, dan 
keamanan, 
keuangan, 
agama, 
peradilan, dan 
hal-hal yang 
menyangkut 
hubungan lintas 
Provinsi.” 

Pasal 18 ayat 
(2): 

”Setiap Daerah 
Otonomi 
mempunyai 
Dewan 
Perwakilan 
Daerah yang 
dipilih melalui 
pemilihan 
umum, Dewan 
Perwakilan 
Rakyat Daerah 
yang dipilih 
melalui 
pemilihan 
umum di 
daerah yang 
bersangkutan 
yang 
dilaksanakan 
oleh Komisi 
Pemilihan 
Umum dan 
dilakukan 

Pasal 18 ayat (2): 

”Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah bersifat 
otonom dan 
administratif yang 
diatur dengan 
undang-undang.” 

Pasal 18 ayat 
(2): 

“Hubungan 
antara 
Pemerintah 
Pusat dengan 
Pemerintah 
Daerah 
ditetapkan 
oleh undang-
undang.” 

Pasal 18 ayat (2): 

“Pembagian daerah 
Indonesia atas 
daerah Provinsi, 
daerah kabupatan, 
dan daerah kota, 
merupakan 
penyatuan potensi 
dan 
keanekaragaman 
daerah, hak-hak asal 
usul yang bersifat 
istimewa, bersifat 
khusus sebagai 
upaya 
mempertahankan 
integrasi bangsa 
dalam wilayah 
kesatuan Republik 
Indonesia.” 

Pasal 18 ayat (2): 

Pembentukan, 
pemekaran, dan 
pembubaran 
daerah diatur 
dengan undang-
undang. 
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serentak 
dengan 
pemilihan 
umum anggota 
Dewan 
Perwakilan 
Rakyat yang 
pelaksanaannya 
diatur dengan 
undang-
undang.” 

Pasal 18 A ayat 
(3): 

”Di daerah-
daerah yang 
bersifat otonom 
di bentuk 
lembaga 
perwakilan rakyat 
daerah menurut 
aturan yang 
ditetapkan 
dengan undang-
undang.” 

Pasal 18 ayat (3): 

”Pemerintah 
Pusat dan 
Pemerintah 
daerah secara 
bersama-sama 
menata sistem 
pendidikan 
nasional, 
industri, ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi, 
perdagangan, 
pos komunikasi, 
transportasi 
darat, laut, 
udara, serta 

Pasal 18 ayat 
(3): 

”Daerah 
otonomi 
mempunyai 
Kepala 
Pemerintahan 
Daerah yang 
dipilih secara 
demokratis 
yang 
pelaksanaannya 
diatur dengan 
undang-
undang.” 

Pasal 18 ayat (3): 

”Negara 
mengakui 
masyarakat 
hukum adat dan 
teritorial untuk 
memiliki 
Pemerintahan 
sendiri 
berdasarkan hak-
hak, asal-usul 
dalam daerah-
daerah yang 
bersifat istimewa 
dan khusus yang 

Pasal 18 ayat 
(3): 

”Perencanaan, 
pelaksanaan, 
dan 
pengawasan 
terhadap 
otonomi 
daerah 
ditetapkan 
dengan 
undang-
undang.” 

 

Pasal 18 ayat (3): 

“Daerah-daerah 
diberi otonomi luas 
nyata dan 
bertanggung jawab 
sebagai perwujudan 
prinsip-prinsip 
demokrasi, 
pemberdayaan 
masyarakat, 
pemerataan yang 
berkeadilan 
dilandasi dengan 
asas desentralisasi.” 

Pasal 18 ayat (3): 

Pemerintah Pusat 
memberikan 
otonomi yang 
luas pada daerah-
daerah untuk 
melaksanakan 
pemerintahnya 
masing-masing, 
kecuali untuk 
bidang hubungan 
luar negeri, 
moneter, fiskal, 
petahanan, 
keadilan, dan 
bidang-bidang 
tertentu yang 



 
 

Halaman 72 
 

pemeliharaan 
dan pengelolaan 
sumber daya 
alam dan 
perpindahan 
penduduk.” 

diatur dengan 
undang-undang.” 

diatur dengan 
Undang-Undang 
dengan 
memperhatikan 
kekhususan dan 
keragaman yang 
dimiliki oleh 
daerah. 

Pasal 18 B: 

”Pemerintahan 
Daerah 
berwenang 
menetapkan 
peraturan daerah 
dan 
melaksanakan 
Pemerintahan di 
daerah masing-
masing.” 

Pasal 18 ayat (4): 

”Pemerintah 
Daerah memiliki 
wewenang 
penuh di dalam 
penyelenggaraan 
adminitrasi 
Pemerintahan 
Daerah dalam 
hal yang tidak 
tersebut dalam 
Ayat (2) dan 
Ayat (3) di atas 
serta tidak 
bertentangan 
dengan 
kepentingan 
pemeliharaan, 

Pasal 18 ayat 
(4): 

”Daerah 
administrasi 
dipimpin oleh 
Kepala Daerah 
Administrasi 
yang 
ditetapkan dan 
diangkat oleh 
Pemerintah 
Pusat yang 
pelaksanaannya 
diatur dengan 
undang-
undang.” 

Pasal 18 ayat (4): 

”Hubungan 
kekuasaan dan 
keuangan Negara 
serta pengelolaan 
sumber daya 
alam antara 
Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah 
Daerah diatur 
secara adil dan 
setara yang diatur 
dengan undang-
undang.” 

Pasal 18 ayat 
(4): 

”Dalam hal 
terdapat 
perbedaan 
kepentingan 
antar 
kabupaten 
atau kota 
diselesaikan 
oleh 
pemerintah.” 

Pasal 18 ayat (4) 

“Daerah-daerah 
dapat membentuk 
Pemerintahan 
Daerah otonom 
secara penuh 
melalui otonomi 
khusus. Secara luas 
melalui otonomi 
luas. Secara terbatas 
melalui otonomi 
terbatas yang 
ditetapkan secara 
bersama-sama oleh 
DPRD dengan 
Pemerintah Pusat.” 
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keutuhan 
bangsa.” 

 Pasal 18 ayat (5): 

”Berdasarkan 
atas latar 
belakang sejarah 
dan karena 
kekhususannya 
suatu daerah 
dapat memiliki 
Pemerintahan 
Daerah dengan 
otonomi 
khusus.” 

Pasal 18 ayat 
(5): 

”Hak-hak asal-
usul dalam 
daerah-daerah 
yang bersifat 
istimewa 
termasuk desa, 
negeri, dusun, 
marga, nagari, 
dan huta 
dihormati oleh 
negara, yang 
pelaksanaannya 
diatur dengan 
undang-
undang.” 

Pasal 18 ayat (5): 

”Di daerah 
dibentuk Dewan 
Perwakilan 
Rakyat Daerah 
sebagai Badan 
Legislatif Daerah 
dan Pemerintah 
Daerah sebagai 
Badan Eksekutif 
Daerah.” 

Pasal 18 ayat 
(5): 

”Dalam hal 
terdapat 
perbedaan 
kepentingan 
antara 
Provinsi 
diselesaikan 
oleh 
Pemerintah 
Pusat.” 

Pasal 18 ayat (5): 

”Daerah-daerah 
berhak 
mempertahankan 
identitas sosial dan 
budaya sepanjang 
tidak bertentangan 
dan melampaui 
kewenangan yang 
dimiliki.” 

 

 Pasal 18 ayat (6): 

”Pemerintah 
Daerah 
bertanggung 
jawab di dalam 
meningkatkan 
kualitas sumber 
daya manusia.” 

Pasal 18 ayat 
(6): 

Negara 
menghormati 
hak-hak adat 
masyarakat di 
daerah-daerah. 

  Pasal 18 ayat (6): 

”Daerah yang 
merasa tidak mampu 
menyelenggarakan 
otonomi khusus dan 
otonomi luas dapat 
meminta 
persetujuan 
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Pemerintah Pusat 
untuk mengurangi 
cakupan yang 
dimilikinya.” 

 Pasal 18 ayat (7): 

”Bentuk dan 
susunan 
Pemerintah 
Daerah Otonom 
dan Daerah 
Otonom Khusus 
diatur dengan 
undang-
undang.” 

 

Pasal 18 ayat 
(7): 

”Negara 
menjamin 
kebebasan lalu 
lintas penduduk 
dan tenaga 
kerja serta 
sumber-sumber 
ekonomi antar 
daerah kecuali 
untuk daerah-
daerah yang 
ditentukan lain 
oleh undang-
undang.” 

  Pasal 18 ayat (7): 

”Kewenangan 
Pemerintah Pusat 
dalam pelaksanaan 
otonomi luas hanya 
mencakup bidang 
politik luar negeri, 
pertahanan 
keamanan, keadilan, 
moneter dan fiskal, 
agama, dan 
kewenangan lain 
yang diatur dengan 
undang-undang.” 

 

 Pasal 18 ayat (8): 

”Pembentukan 
Provinsi baru 
harus disetujui 
oleh Dewan 
Perwakilan 
Rakyat Daerah 

Pasal 18 ayat 
(8): 

”Pemerintah 
Nasional, 
Pemerintah 
Daerah 
Otonomi, 

  Pasal 18 ayat (8): 

”Pengaturan, 
pembagian dan 
pemanfaatan 
sumber-sumber 
daerah diatur antar 
Pemerintah Pusat 
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atau DPRD, DPR, 
dan Dewan 
Perwakilan 
Daerah.” 

Pemerintah 
Daerah 
Administratif 
dan daerah-
daerah yang 
bersifat 
istimewa wajib 
menjaga 
keutuhan 
Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia.” 

dengan Pemerintah 
Daerah dengan 
memperhatikan 
kebutuhan dan 
keadaan daerah.” 

     Pasal 18 ayat (9): 

”Rakyat daerah 
melalui wakil-
wakilnya di DPRD 
dapat meminta 
pertanggungjawaban 
Pemerintahan 
Daerah atas 
pekerjaannya 
sekurang-kurangnya 
sekali dalam 
setahun.” 

 

     Pasal 18 ayat (10):  
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”Pemerintah Daerah 
dan DPRD secara 
bersama-sama dapat 
membuat peraturan 
daerah, mekanisme 
pertanggungan 
jawab Pemerintah 
Daerah dan aturan 
lain yang dianggap 
perlu bagi 
kelancaran 
Pemerintahan 
Otonomi Daerah.” 
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     Pasal 18 ayat (11): 

“Susunan 
Pemerintahan 
Daerah, pembagian 
daerah, pembagian 
sumber-sumber 
penghasilan di 
daerah ditetapkan 
dengan undang-
undang.” 
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Berdasarkan catatan, Fraksi PPP memberikan usulan materi perubahan khususnya 
tentang daerah istimewa dengan mempertanyakan pemahaman tentang daerah 
istimewa.227 Fraksi PDU juga mengusulkan materi mengenai daerah istimewa. Namun 
Fraksi PDU memisahkan mengenai hak asal-usul dan daerah istimewa.228 FKKI tidak 
memberikan usulan materi terkait dengan daerah istimewa. 229 

Fraksi Utusan Golongan (FUG) meskipun tidak secara spesifik memberikan usulan 
perubahan Pasal 18 terkait daerah istimewa namun Fraksi Utusan Golongan 
memberikan istilah Pemerintah Daerah dengan otonomi khusus, dimana Pasal 18 ayat 
(5):230 “Berdasarkan atas latar belakang sejarah dan karena kekhususannya suatu 
daerah dapat memiliki Pemerintahan Daerah dengan otonomi khusus.” 

Dari Fraksi-fraksi yang memberikan usulan perubahan Pasal 18, maka beberapa fraksi 
menyebutkan mengenai daerah istimewa yaitu: 

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusulkan Pasal 
18 ayat (5):231 “Hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa 
termasuk desa, negeri, dusun, marga, nagari, dan huta dihormati oleh negara, 
yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.” 

2. Fraksi  Partai Golkar yang mengusulkan Pasal 18 ayat (3):232 “Negara 
mengakui masyarakat hukum adat dan teritorial untuk memiliki Pemerintahan 
sendiri berdasarkan hak-hak, asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat 
istimewa dan khusus yang diatur dengan undang-undang.” 

3. Fraksi Reformasi yang mengusulkan Pasal 18 ayat (2):233 “Pembagian daerah 
Indonesia atas daerah Provinsi, daerah kabupatan, dan daerah kota, 
merupakan penyatuan potensi dan keanekaragaman daerah, hak-hak asal usul 
yang bersifat istimewa, bersifat khusus sebagai upaya mempertahankan 
integrasi bangsa dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.” 

4. Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengusulkan Pasal 18 lama dijadikan 
Pasal 18 ayat (1):234 “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-
undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam 
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah 
yang bersifat istimewa.” 

                                                             
227 Ibid, hlm. 153. 
228 Ibid, hlm. 158. 
229 Ibid. 
230 Ibid, hlm. 148. 
231 Ibid, hlm. 149. 
232 Ibid, hlm. 152. 
233 Ibid, hlm. 155 
234 Ibid, hlm. 156  
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Dalam perdebatan di MPR, Hobbes Sinaga dari FPDIP mengusulkan pembagian 
pengaturan antara masyarakat territorial hukum adat dan daerah-daerah otonom 
tertentu yang mendapatkan predikat istimewa.235 Usulan pemisahan masyarakat 
territorial hukum adat dari pengaturan daerah istimewa ini juga mendapat dukungan 
dari FPBB dimana Hamdan Zoelva menyatakan bahwa nagari tidak termasuk dalam 
daerah istimewa.236 Taufiequrrachman Ruki juga membenarkan pemisahan antara 
daerah-daerah yang bersifat istimewa dengan daerah-daerah adat.237 

Hobbes Sinaga tercatat sebagai orang yang pertama kali mengusulkan pemisahan 
antara daerah istimewa seperti Yogyakarta dengan daerah yang memiliki kekhususan 
seperti Aceh dan Papua.238 Khusus keistimewaan, Ali Masykur Musa, selaku pimpinan 
rapat, menekankan bahwa istimewa perlu ada karena bagian dari sejarah bangsa.239 
Hatta Mustofa dari Fraksi Partai Golkar menyatakan:240 

“Tapi di dalam Undang-Undang Dasar ini misalnya DIY (Daerah Istimewa 
Yogyakarta) itu karena asal usul dan kesejarahannya, demikian juga DKI 
(Daerah Khusus Jakarta), ini karena kekhususannya menjadi ibukota dan ini 
harus diakui oleh Undang-Undang Dasar, Daerah Istimewa Aceh sekarang 
dengan Tap yang baru kita putuskan akan menjadi daerah khusus termasuk 
Irian, ini harus kita akui karena keinginan masyarakat dan keinginan kita 
semua.” 

Usulan-usulan dan pendapat-pendapat tersebut lalu dirangkum menjadi “Negara 
mengakui keberadan daerah yang bersifat khusus dan istimewa”.241 Yang dalam rapat 
yang lain, diatur kembali dengan rumusan “Negara mengakui keberadaan daerah 
yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang.”242 Hamdan 
Zoelva dari Fraksi PBB menyatakan kekuatirannya karena ketentuan tersebut bisa 
memunculkan banyak daerah khusus dan daerah istimewa.243 Kekuatiran ini juga 
diresonansi oleh Soedijarto dari Fraksi Utusan Golongan dengan menyatakan bahwa 

                                                             
235 Ibid, hlm. 196 
236 Ibid, hlm. 198 
237 Ibid, hlm. 201 
238 Ibid, hlm. 198 
239 Ibid, hlm. 199 
240 Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Edisi Revisi, hlm. 1183 - 1184 
241 Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komprehensif, 2008, Op. Cit. hlm. 203 
242 Ibid. hlm. 268 
243 Ibid, hlm. 270 
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jangan diadakan yang tidak ada sebelumnya yang akhirnya semua berniat memiliki 
daerah istimewa.244  

Kekuatiran ini berawal dari rencana rumusan Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi: 
“Negara mengakui, menghormati, dan mengembangkan satuan-satuan 
pemerintahan asli, pemerintahan khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-
undang”.245 Bagir Manan selaku pakar yang diundang pada rapat 13 Agustus 2000, 
menyampaikan ulasannya terkait dengan daerah istimewa:246 

“…yaitu kesatuan pemerintah bentukan Belanda yang dibolehkan menjalankan 
pemerintahan berdasarkan hukum adat. Misalnya… yang kita kenal dengan self 
bestuuren landschapen itu. Itu yang misalnya kesultanan-kesultanan itu. Nah, 
itu, atau swapraja. Itu yang diartikan istimewa. Sebetulnya istilah istimewa itu 
adalah bukan karena dia punya istimewa yang khas, tapi dalam pengertian 
khusus itu sehingga khusus itu ada dua. Istimewa itu ada dua Istimewa dalam 
arti suatu satuan pemerintahan yang dibentuk Belanda atau diakui Belanda 
karena suatu perjanjian, misalnya kontrak-kontrak itu perjanjian panjang atau 
pendek, kemudian ada yang satu institusi asli yang sudah ada.” 

Slamet Effendy Yusuf dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan rumusan Pasal 18 B ayat 
(1) menjadi “Negara mengakui, menghormati, dan mengembangkan satuan 
pemerintahan khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang”.247 
Rumusan ini ditentang Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan dengan meminta 
agar frasa mengembangkan dihilangkan agar tidak bertambah lagi daerah istimewa 
dan daerah khusus.248 T.M. Nurlif dari Fraksi Partai Golkar249 menyempurnakan 
rumusan Pasal 18 B ayat (1) menjadi “Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang 
diatur dengan undang-undang.” 

Rumusan final ketentuan Pasal 18B ayat (1) yang akhirnya disetujui untuk disahkan 
dalam Sidang MPR adalah berbunyi:“Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang 
diatur dengan undang-undang”. 

Penjelasan paling jelas mengenai kedudukan daerah istimewa sebagai lanjutan dari 
daerah swapraja yang dahulunya merupakan zelfbesturende landschappen dapat 

                                                             
244 Ibid, hlm. 277 
245 Ibid, hlm. 276 dan hlm. 283.  
246 Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif…, Edisi Revisi, Op. Cit, hlm. 1356 - 1357 
247 Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komprehensif, 2008, Op. Cit, hlm. 309 
248 Ibid . 
249 Ibid, hlm. 318. 
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diperoleh dari keterangan pemerintah atas RUU Keistimewaan Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Dimana pemerintah saat itu menyatakan:250  

“Oleh sebab itu dari sudut pandang pemerintah nasional, penetapan 
pemerintah RI yang mengakui keistimewaan Yogyakarta melalui UU No. 3 
Tahun 1950 hendaklah difahami sebagai penghormatan terhadap ketulusan 
dan komitmen Yogyakarta berintegrasi dengan Indonesia, ketimbang 
pemberian keistimewaan oleh otoritas politik nasional.  

Dari sudut pandang yuridis; predikat keistimewaan Yogyakarta dapat dirujuk 
pada pada Amanat Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan dan Amanat 
Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam yang 
menyatakan status Yogyakarta telah mengalami perubahan dari sebuah 
daerah Zelfbesturende Landschappen atau daerah Swapraja menjadi sebuah 
daerah yang bersifat istimewa di dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Penegasan yang lebih gamblang lagi dapat kita telusuri dalam Konstitusi RIS 
tahun 1949 dan UUDS tahun 1950.” 

RUU Keistimewaan Yogyakarta ini akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.  Dalam Pasal 1 
angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 disebutkan bahwa: 

“Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY 
berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan 
istimewa.”  

Gambaran tentang negara kesatuan dalam perdebatan di BPUPKI dan juga 
perdebatan dalam MPR sesungguhnya sejalan dengan pendapat C.F. Strong yang 
menyatakan bahwa hakikat negara kesatuan adalah negara yang memiliki kebiasaan 
otoritas legislatif tertinggi oleh satu kekuasaan pusat251 yang kedaulatannya tidak 
terbagi karena konstitusinya tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang 
selain badan pembuat undang-undang pusat.252 Karena itu, kewenangan yang dimiliki 
oleh pemerintah daerah dalam Negara kesatuan, adalah kewenangan yang 
diserahkan oleh undang-undang. 253  

                                                             
250 Kementerian Dalam Negeri, Keterangan Pemerintah atas RUU Keistimewaan Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, 26 Januari 2011, diakses 
pada https://www.kemendagri.go.id/blog/24581-KETERANGAN-PEMERINTAH-ATAS-RUU-
KEISTIMEWAAN-PROVINSI-DAERAH-ISTIMEWA-YOGYAKARTA, 2 Juni 2019 Jam 14:00 WIB. 
251 C.F. Strong, Op. Cit, hlm. 105 
252 Ibid, hlm. 111 
253 Ibid, hlm. 113 

https://www.kemendagri.go.id/blog/24581-KETERANGAN-PEMERINTAH-ATAS-RUU-KEISTIMEWAAN-PROVINSI-DAERAH-ISTIMEWA-YOGYAKARTA
https://www.kemendagri.go.id/blog/24581-KETERANGAN-PEMERINTAH-ATAS-RUU-KEISTIMEWAAN-PROVINSI-DAERAH-ISTIMEWA-YOGYAKARTA
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Dalam konteks otonomi khusus dalam bentuk desentralisasi asimetris, UUD 1945 
membaginya menjadi dua jenis, yaitu daerah khusus dan daerah istimewa. 
Desentralisasi asimetris sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 
merupakan pemberian kewenangan yang berbeda dan lebih besar untuk satu atau 
lebih bagian negara yang dilakukan dengan cara mengesahkan undang-undang yang 
tidak diikuti dengan pembentukan bangunan kenegaraan yang baru. Dalam hal 
pengaturan daerah istimewa yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, dengan 
merujuk pada pendapat dari Cornelis Lay, maka desentralisasi asimetris tersebut 
ditujukan untuk mengakomodasi keunikan budaya dan perbedaan alur kesejarahan254 
dan sebagai “imbalan” untuk bergabung dengan Negara yang ada.255 

Dengan merujuk pada perdebatan yang terjadi di MPR dan juga keterangan 
pemerintah terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta serta pengertian keistimewaan 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, pada dasarnya daerah istimewa yang 
diatur dalam Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 masih tetap merujuk pada pengertian 
daerah swapraja dan secara spesifik menunjuk pada daerah swapraja yang masih ada 
yaitu Yogyakarta. Makna dari Daerah Istimewa berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat 
(1) UUD 1945 ini masih senapas dengan maksud ketentuan Pasal 18 UUD 1945, Pasal  
64 – 67 Konstitusi RIS, dan Pasal 132 – 133 UUDS 1950, yaitu daerah-daerah yang 
awalnya merupakan daerah swapraja yang pada masa Hindia Belanda dinamakan 
zelbesturende landschappen. 

2. Status Pemerintahan Daerah Istimewa 

Pasca perubahan UUD 1945, ada permintaan dari delapan daerah untuk 
mendapatkan status berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yaitu Bali, 
Surakarta, Tidore, Batam, kawasan Parahyangan, Kalimantan Timur, Riau, dan 
Sumatera Utara.256 Permintaan tersebut telah ditolak Kementerian Dalam Negeri 
dengan alasan karena daerah yang mengajukan usulan itu tidak memerlukan status 
khusus dalam mengeluarkan kebijakan atau penanganan dinamika lokal.257 

Namun dalam dinamika politik lokal, sejak terbentuknya jaringan keraton lintas 
Indonesia dalam Forum Komunikasi Keraton-Keraton Indonesia (FKKKI), para 
keturunan Raja dan Sultan mulai mengkonsolidasi diri kembali sebagai kekuatan 
politik yang relatif independen. Dimulai dengan Festival Keraton Nusantara pada 1995 
di Surakarta, pada Festival Keraton Nusantara III di Kalimantan Timur pada 2002, para 
raja dan sultan mulai mendeklarasikan tujuan-tujuan mereka untuk mencegah konflik 

                                                             
254 Cornelis Lay, Op. cit, hlm. 6–11. 
255 John Mcgarry, Loc. Cit.  
256 Kukuh Setiyono, Gatra, Daerah Otonomi Khusus Takkan Bertambah, 28 Februari 2019, diakses pada 
https://www.gatra.com/detail/news/394902-Daerah-Otonomi-Khusus-Tak-Akan-Ditambah, 2 Juni 
2019 Jam 16.18 WIB. 
257 Ibid  

https://www.gatra.com/detail/news/394902-Daerah-Otonomi-Khusus-Tak-Akan-Ditambah
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etnis di wilayah kerajaan mereka dan mengklaim kembali tanah-tanah kerajaan yang 
menjadi wilayah konsesi pertambangan.258 Dalam pertemuan tersebut, Sultan 
Ternate membuat pernyataan yang disetujui oleh para penguasa keraton259 

“Kami para sultan dan raja memiliki konsesi atas hutan, tambang, dan lain 
sebagainya karena semua itu adalah hak tradisional kami. Sekarang setelah 
merdeka, para sultan secara ironis telah dirampok habis hak-hak mereka. Para 
sultan dimiskinkan, sementara konglomerat bertambah kaya….Saat kami 
kembali ke rumah masing-masing, kami akan berjuang menuntut yang telah 
dirampas oleh pemerintah.” 

Pada Festival Keraton Nusantara XI 2017 di Cirebon, para raja dan sultan tersebut 
memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah yang salah satunya adalah 
mengenai pentingnya peran raja dan sultan untuk terlibat dalam Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah dengan alasan bahwa kedudukan para sultan dan raja sebagai 
pemimpin kebudayaan dan penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
260 

Upaya mengembalikan status daerah istimewa juga dilakukan oleh Keluarga 
Kasunanan Surakarta melalui upaya hukum di Mahkamah Konstitusi. Upaya hukum 
ini bukan berupaya membentuk Daerah Istimewa baru namun untuk mengembalikan 
status daerah istimewa yang pernah dibekukan oleh pemerintah.261 Namun upaya 
hukum ini untuk sementara kandas, karena Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 
permohonan tidak diterima karena persoalan dengan kedudukan hukum para 
pemohonnya.262 

Status pemerintahan daerah istimewa dalam UUD 1945 masih mengandung 
ketidakjelasan bagaimana mengimplementasikan normanya. Pasal 18 B ayat (1) 

                                                             
258 Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (eds), Adat dalam Politik Indonesia, Jakarta: 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm. 23 
259 Gerry van Klinken, Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal, dalam 
Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (eds), Ibid, hlm. 178 
260 Niken Widya Yunita, DetikNews, Sultan dan Raja se Indonesia Minta 7 Hal ini kepada Jokowi, 20 
September 2017, diakses pada https://news.detik.com/berita/d-3651093/sultan--raja-se-indonesia-
minta-7-hlm.-ini-kepada-jokowi, 2 Juni 2019 Jam 18:15 WIB. 
261 Farid Assifa (ed), Kompas.com, Keraton Surakarta Gugat Kembalikan Status DI, 14 November 2012, 
diakses pada  
https://nasional.kompas.com/read/2012/11/14/21422415/Keraton.Surakarta.Gugat.Kembalikan.Stat
us.DI, 2 Juni 2019 Jam 18:15 WIB. 
262 Bilal Ramadhan, Republika.co.id, MK Tolak Gugatan Ahli Waris Keraton Surakarta, 27 Maret 2014, 
diakses pada https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/n33gea/mk-tolak-gugatan-ahli-
waris-keraton-surakarta, 2 Juni 2019, Jam 18:15 WIB.  

https://news.detik.com/berita/d-3651093/sultan--raja-se-indonesia-minta-7-hal-ini-kepada-jokowi
https://news.detik.com/berita/d-3651093/sultan--raja-se-indonesia-minta-7-hal-ini-kepada-jokowi
https://nasional.kompas.com/read/2012/11/14/21422415/Keraton.Surakarta.Gugat.Kembalikan.Status.DI
https://nasional.kompas.com/read/2012/11/14/21422415/Keraton.Surakarta.Gugat.Kembalikan.Status.DI
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/n33gea/mk-tolak-gugatan-ahli-waris-keraton-surakarta
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/n33gea/mk-tolak-gugatan-ahli-waris-keraton-surakarta
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adalah satu-satunya ketentuan dalam Bab Pemerintahan Daerah yang menggunakan 
frasa satuan pemerintahan untuk mengatur salah satunya tentang Daerah Istimewa.  

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki pengaturan daerah istimewa dalam 
berbagai tingkat pemerintahan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1948 menegaskan bahwa Daerah Istimewa dapat ditetapkan berada di tingkat 
propinsi, kota/kabupaten, dan bahkan desa.  Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1957 menyatakan bahwa Daerah Istimewa dapat disetarakan dengan Daerah 
Tingkat I, Daerah Tingkat II, dan Daerah Tingkat III. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1957, maka dapat diketahui bahwa daerah-daerah istimewa yang 
masih ada pada saat itu adalah: 

1. Daerah Istimewa Yogyakarta; 
2. Daerah Istimewa setingkat Kabupaten di Kalimantan. 

Dalam pembahasan perubahan UUD 1945 khususnya terkait dengan Pasal 18 B ayat 
(1), para perumus pada saat itu tidak menginginkan adanya penambahan Daerah 
Istimewa dan juga Daerah Khusus. Tidak diketahui dengan jelas, apa penyebab para 
perumus perubahan UUD 1945 tidak menginginkan adanya penambahan jumlah 
daerah istimewa ataupun daerah khusus. Namun dari sisi politik hukum, sudah sejak 
lama pemerintah melakukan penghapusan daerah-daerah istimewa yang berbasis 
pada daerah swapraja. Bahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 secara ekspilisit 
menyatakan bahwa sejauh mungkin daerah-daerah otonom yang ada di Indonesia 
diseragamkan dan bahkan secara eksplisit ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf a 
mengandaikan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta di masa depan akan 
dihapuskan. 

Ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 pada dasarnya mengandung prinsip adanya 
pengakuan Negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 
istimewa. Ketentuan tersebut mendukung keberadaan berbagai satuan 
pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (baik di tingkat provinsi, 
kabupaten atau kota, atau di tingkat desa).263 Sejalan dengan hal tersebut, Jimly 
Asshiddiqie juga menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai satuan pemerintah 
daerah adalah satuan pemerintah daerah provinsi, satuan pemerintah daerah 
kabupaten/kota, atau pemerintah desa yang bersifat khusus dan istimewa.264 BPHN 

                                                             
263 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah 
Otonomi Khusus, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 54. 
264 Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, (Jakarta: Pusat Studi 
HTN FH UI, 2002), hlm. 24. 
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sendiri dalam kajiannya mencatat bahwa UUD 1945 tidak mengatur pembentukan 
atau pemekaran wilayah yang berada dalam ruang lingkup Pasal 18 B.265  

Pada dasarnya UUD 1945 tidak memuat larangan untuk adanya penambahan daerah 
istimewa yang baru dan daerah istimewa tersebut tidak harus dalam bentuk propinsi, 
namun juga dapat dibentuk dengan satuan pemerintahan lain yaitu kota/kabupaten, 
dan bahkan desa. Namun, pembentukan daerah istimewa baru sangat bergantung 
pada kehendak dari Presiden dan DPR. Selain itu dalam konteks politik hukum, dengan 
disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terjadi kecenderungan dimana 
pembagian kewenangan pusat dan daerah dilakukan dengan pola penyeragaman 
kewenangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang 
menghendaki adanya pengakuan dan penghormatan terhadap daerah yang bersifat 
khusus dan daerah yang bersifat istimewa.266 Karena itu pembentukan daerah 
istimewa baru di masa depan akan menemui jalan yang tidak mudah.  

3. Konsep Ideal Pengaturan Pemerintahan Daerah Istimewa 

Sejalan dengan dinamika politik lokal yang terjadi termasuk para ahli waris dari 
kerajaan dan kesultanan yang pernah ada di Indonesia, diperlukan pengaturan daerah 
istimewa di masa depan. Bagaimanapun para raja dan sultan dari bekas daerah-
daerah swapraja yang ada di seluruh Indonesia masih memainkan peran penting 
dalam masyarakat setempat. Misalnya peran tradisional raja dan sultan di berbagai 
kawasan juga terbukti menjadi bagian dari resolusi konflik etnis yang terjadi. Misalnya 
di Kepulauan Kei, raja yang perannya dinihilkan selama pemerintahan Orde Baru 
berperan dalam menengani konflik antara kampong-kampung Kristen dan Islam. Di 
Luwu Sulawesi Selatan, ketika pecah konflik komunal, komunitas yang bertikai setuju 
untuk dimediasi oleh Dewat Adat Kerajaan Luwu.267 

Dengan merujuk pada pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa satuan pemerintahan yang 
bersifat istimewa tersebut tersebut bisa dibentuk dalam level pemerintah provinsi, 
kota/kabupate, dan bahkan desa268 dan catatan BPHN tentang pembentukan atau 
pemekaran wilayah yang berada dalam ruang lingkup Pasal 18B269, maka diperlukan 
regulasi yang mengatur khusus tentang Daerah Istimewa. Regulasi ini harus mengatur 

                                                             
265 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan 
Daerah, (Jakarta: BPHN, 2009), hlm. 82. Diakses pada 
https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf 2 Juni 2019 Jam 19:46 WIB.  
266 Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 
2015, hlm 501 diakses pada http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9466/4256, 8 Agustus 2019, 
Jam 19:14 
267 Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (eds), Op. Cit, hlm. 24. 
268 Jimly Asshiddiqie, Loc. Cit. 
269 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Loc. Cit. 

https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf
http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9466/4256
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tata cara pembentukan daerah istimewa dan kewenangan-kewenangan yang melekat 
dalam daerah istimewa tersebut.  

Selain itu, regulasi itu juga perlu menetapkan daerah-daerah swapraja yang masih ada 
paska proklamasi kemerdekaan Indonesia. Usep Ranawidjaja menyatakan bahwa 
daerah Swapraja pada 1942 masih berjumlah 278 daerah sementara paska proklamasi 
jumlah daerah swapraja menurun menjadi 154 daerah.270 Usep Ranawidjaja merinci 
jumlah daerah swapraja, dimana di Sumatera berjumlah 25 daerah,  Kalimantan 
berjumlah 12 daerah, Sulawesi berjumlah 56, Maluku berjumlah 3, dan Nusa Tenggara 
berjumlah 56. 271 Penetapan ini untuk memastikan daerah-daerah yang dapat 
meminta status sebagai daerah istimewa berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku memiliki landasan kesejarahan yang kuat khususnya status 
zelbesturende landschappen yang disandang sejak masa Pemerintahan Hindia 
Belanda. 

Regulasi tersebut juga harus menekankan prinsip Indonesia sebagai Negara kesatuan, 
yaitu prinsip kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan campur tangan dalam 
urusan-urusan di daerah istimewa. Namun prinsip kewenangan campur tangan 
pemerintah pusat ini harus diatur dengan tegas dan jelas batas-batasnya agar tidak 
menganggu otonomi dari daerah-daerah istimewa tersebut. 

Dengan memperhatikan kemungkinan munculnya konflik terutama terkait suksesi 
pewaris raja ataupun sultan yang saat ini terjadi di Kesultanan Yogyakarta, Puro Paku 
Alam, dan juga Kasunanan Surakarta. Konflik di Kesultanan Yogyakarta menyangkut 
pewaris tahta Kesultanan yang secara tradisional diwarisi oleh Putra Mahkota dan 
bukan Putri Mahkota.272 Konflik di Puro Paku Alam juga menyangkut sukses Adipati 
Paku Alam yang dirasakan tidak sesuai dengan janji yang diucapkan oleh Paku Alam 
VIII.273 Sementara itu Konflik di Kasunanan Surakarta yang muncul dengan adanya dua 
raja yang sama-sama mengklaim tahta Kasunanan Surakarta.274 Regulasi tersebut 
harus mengatur tentang perlunya peraturan daerah khusus yang mengatur garis 
suksesi dan pelibatan DPRD setempat tentang sukses Raja atau Sultan, mengingat 
posisinya sebagai kepala daerah istimewa.  

                                                             
270 Usep Ranawidjaja, Op. Cit, hlm. 49. 
271 Ibid, hlm. 36 – 48. 
272 Pribadi Wicaksono, Tempo.com, Perempuan Bisa Jadi Raja di Yogya, Adik Sultan: Akan Picu Konflik, 
31 Agustus 2017, diakses pada https://nasional.tempo.co/read/905033/perempuan-bisa-jadi-raja-di-
yogya-adik-sultan-akan-picu-konflik/full&view=ok, 2 Juni 2019 Jam 20:00 WIB. 
273 Iswara N. Raditya, Tirto.id, Dua Episode Perebutan Takhta Pakualaman, 21 November 2017, diakses 
pada https://tirto.id/dua-episode-perebutan-takhta-pakualaman-cAnl, 2 Juni 2019 Jam 20:00 WIB. 
274 Fajar Abrori, liputan6.com, Kisah di Balik Perseteruan Panjang Keraton Solo, 21 Maret 2017, diakses 
pada https://www.liputan6.com/regional/read/2894147/kisah-di-balik-perseteruan-panjang-keraton-
solo, 2 Juni 2019 Jam 20.00 WIB.  

https://nasional.tempo.co/read/905033/perempuan-bisa-jadi-raja-di-yogya-adik-sultan-akan-picu-konflik/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/905033/perempuan-bisa-jadi-raja-di-yogya-adik-sultan-akan-picu-konflik/full&view=ok
https://tirto.id/dua-episode-perebutan-takhta-pakualaman-cAnl
https://www.liputan6.com/regional/read/2894147/kisah-di-balik-perseteruan-panjang-keraton-solo
https://www.liputan6.com/regional/read/2894147/kisah-di-balik-perseteruan-panjang-keraton-solo
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Regulasi tersebut juga harus mengatur pemisahan kekuasaan terutama kedudukan 
Raja/Sultan sebagai Kepala Daerah Istimewa dengan kekuasaan pemerintahan sehari-
hari. Prinsip pemisahan kekuasaan ini sebenarnya pernah diperkenalkan oleh 
pemerintah pada saat pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Pada saat itu pemerintah menyatakan:275 

“Pada bagian lain, sejak otonomi daerah digulirkan maka kewenangan yang 
dimiliki daerah semakin besar dan kompleks. Dengan demikian, tugas-tugas 
Gubernur akan menguras energi, pikiran dan fisik yang prima. Sementara 
secara alamiah kemampuan manusia ada batasnya. Oleh karena itu, bila 
saatnya nanti Sultan dan Paku Alam berusia senja adalah tidak pada 
tempatnya membebani beliau dengan tugas-tugas yang sangat berat. Atau 
bila Sultan bertahta seorang yang berusia remaja adalah tidak pada 
tempatnya pula diberi tugas berat yang mungkin belum mampu dipikulnya. 
Sementara di sisi lain rakyat Yogyakarta - seperti daerah yang lain juga di 
tanah air - selalu  penuh harap akan hadirnya pemimpin yang energik dan 
prima dalam mempercepat kesejahteraan dan kemajuan daerah. 

Ditinjau dari aspek akuntabilitas dan tansparansi penyelenggaraan 
pemerintahan, maka setiap kepala daerah dituntut 
mempertanggungjawabkan akibat hukum dari segala tindakan pemerintahan 
yang dilakukannya. Demikian luasnya ranah pemerintahan itu maka setiap 
kepala daerah memiliki potensi salah dan alpa dalam menetapkan kebijakan, 
mengambil keputusan dan tindakan sehingga berimplikasi hukum. 

Kita sama sekali tidak berharap, namun tidak menutup kemungkinan hal itu 
terjadi akibat dari kelemahan manusia yang bersifat alami. Dalam hal ini kita 
merasa miris apabila Sultan yang kita hormati tersangkut masalah hukum 
sebagai konsekuensi digabungnya kesultanan dan pemerintahan. Bila 
dipisahkan antara kesultanan dan pemerintahan maka tepatlah adagium 
yang menyatakan “the king can do no wrong.” 

Namun pemisahan kekuasaan ini harus memberikan batas-batas tegas kedudukan 
raja atau sultan sebagai Kepala Daerah Istimewa dan menentukan dengan jelas 
wewenang Kepala Daerah Istimewa dalam kedudukan nominal sebagai Kepala Daerah 
yang bersifat seremonial. Termasuk hak-hak keuangan dan kedudukan protokoler 
Raja dan Sultan sebagai Kepala Daerah Istimewa.  

 

 

                                                             
275 Kementerian Dalam Negeri, Loc. Cit. 
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BAB V 

DINAMIKA STATUS DAERAH ISTIMEWA 

 

Makna pemerintahan daerah yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dilihat dari pendekatan sejarah merupakan daerah yang 
asal mulanya berbentuk  kerajaan/kesultanan (daerah swapraja) yang pada waktu itu 
pengaturannya melalui kontrak politik dengan penguasa kerjaan/kesultanan 
sebagaimana diatur dalam zelfbestuurregelen 1938. Pada masa Hindia Belanda 
disebut sebagai zelfbestuur landschappen dan pada masa pemerintahan pendudukan 
Jepang disebut sebagai Kooti sama dengan Daerah Istimewa. Oleh karena, makna 
daerah yang bersifat istimewa mempunyai persyaratan bahwa para penguasa daerah 
istimewa tersebut berasal dari keturunan keluarga penguasa kerajaan/kesultanan.  

Dalam konteks hukum, bahwa daerah yang bersifat istimewa diatur dalam  UUD 1945,  
Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan Pasca Perubahan UUD 1945, tetapi UUDS 1950 
lebih jelas memberikan pemaknaan mengenai daerah yang bersifat istimewa. Dalam 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah, secara implisit tidak diatur mengenai daerah yang 
bersifat istimewa, hanya UU ini memberikan petujuk kepada UU lain. UU lain yang 
dimasud adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Status daerah istimewa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 B ayat (1) bersifat 
dinamis dalam artian, meskipun para perumus UUD 1945 hasil perubahan tidak 
menginginkan adanya penambahan daerah istimewa namun pada dasarnya tidak ada 
larangan dalam UUD 1945 jika pemerintah bersama-sama DPR menyetujui 
pembentukan daerah istimewa yang baru. Hal ini sangat bergantung pada kehendak 
dari para pembuat undang-undang yaitu Presiden bersama-sama dengan DPR. Selain 
itu satuan pemerintahan daerah untuk daerah istimewa tidak dibatasi hanya pada 
lingkup daerah provinsi namun daerah istimewa dapat dibentuk dalam lingkup 
kota/kabupaten, dan bahkan desa. 

Idealnya, pengaturan daerah istimewa harus diatur berdasarkan Undang-Undang 
khusus yang mengatur daerah istimewa secara umum, yang mengatur mengenai 
prinsip Negara kesatuan, tata cara pembentukan daerah istimewa, kewenangan-
kewenangan yang melekat dari daerah istimewa, pengaturan suksesi dan garis 
suksesi, pelibatan DPRD dalam suksesi, pemisahaan kekuasaan antara kepala daerah 
istimewa dan kepala pemerintahan daerah istimewa, mengatur memberikan batas-
batas tegas kedudukan raja atau sultan sebagai Kepala Daerah Istimewa, menentukan 
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dengan jelas wewenang Kepala Daerah Istimewa dalam kedudukan nominal sebagai 
Kepala Daerah yang bersifat seremonial, termasuk menentukan hak-hak keuangan 
dan kedudukan protokoler Raja dan Sultan sebagai Kepala Daerah Istimewa. Dengan 
demikian, tujuan demokratisasi pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dapat 
tercapai dengan tidak mengorbankan prinsip penghormatan Negara terhadap 
kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut  

Presiden dan DPR perlu segera membentuk UU Daerah Istimewa untuk memastikan 
makna pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memberi pengaturan secara 
umum tentang kedudukan daerah istimewa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Pengaturan ini, dalam sejarahnya pernah dilakukan pada masa pemerintahan Hindia 
Belanda dengan membentuk Zelfbestuuregelen 1938. Selain itu UU Daerah Istimewa 
penting dibentuk untuk memastikan adanya pengaturan yang seragam untuk daerah-
daerah istimewa dan memberikan batas-batas tegas tentang kedudukan dan 
wewenang pemerintah pusat dalam menjalankan prinsip Negara kesatuan. 

Untuk mengakomodasi tuntutan pengembalian status Daerah Istimewa seperti yang 
diinginkan oleh Kasunanan Surakarta dan juga mengakomodasi peran yang diinginkan 
oleh para Raja dan Sultan yang diekspresikan melalui Festival Keraton Nusantara, 
Pemerintah dapat membentuk tim panel ahli untuk melakukan kajian seberapa 
banyak daerah-daerah swapraja yang benar-benar masih hidup dan menjalankan 
tradisinya berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini penting dilakukan sebagai dasar 
legitimasi pemerintah untuk dapat membentuk daerah istimewa baru berdasarkan 
Undang-Undang Daerah Istimewa. 

Untuk menjalankan prinsip Negara kesatuan dan prinsip demokrasi, maka Undang-
Undang Daerah Istimewa harus memastikan pemisahan tugas pokok dan fungsi dari 
Kepala Daerah Istimewa dan juga Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa. Selain itu 
untuk memastikan pelibatan DPRD dalam proses suksesi Kepala Daerah Istimewa.  
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