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Negara Kesatuan dan Otonomi 
Daerah (1)

• “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang 
berbentuk Republik”, pasal 1 (1) UUD NI 1945. 

• Negara Kesatuan bukan berarti penyeragaman 
dalam hal kebijakan. Tapi Negara Kesatuan yang 
menghormati eksistensi keragaman. 

• Desentralisasi dan otonomi daerah tak lain 
dimaksudkan untuk menghormati keragaman 
daerah dan memberikan peluang pada 
masyarakat lokal untuk mengatur dirinya sendiri 
sesuai dengan karakteristik masing-masing 
daerah.  



Negara Kesatuan dan Otonomi 
Daerah (2)

• Daerah-daerah di Indonesia mulai dari Sabang 
sampai Merauke merupakan satu kesatuan yang 
utuh (kontinum) dalam wadah Indonesia. 

• Otonomi daerah yang diterapkan juga dalam 
kerangka Negara Kesatuan.  

• Tapi, apakah otonomi daerah telah menjembatani 
kedaerahan dan keindonesiaan?

• Realitasnya relasi antara kedaerahan & 
keindonesiaan masih negatif, lebih menonjol 
kedaerahannya.



Negara Kesatuan dan Otonomi 
Daerah (3)

• Otonomi daerah (otda) belum mampu 
menyerap keragaman dalam keindonesiaan. 
Mengapa ini terjadi? Karena otda belum 
mampu menciptakan sistem politik yang 
kongruen antara pusat dan daerah.

• Kinerja Pemda dinilai tidak maksimal. Sikap 
negatif publik terhadap otonomi daerah 
menguat, dan ini bisa menjauhkan daerah dari 
pusat (kedaerahan dan keindonesiaan).



Negara Kesatuan dan Otonomi 
Daerah (4)

• Mekipun demikian, minimnya keterkaitan antara 
otonomi daerah dan keindonesiaan ini masih bisa 
diselamatkan oleh demokrasi.

• Demokrasi menjadi titik temu antara otonomi 
daerah dan keindonesiaan. Karena itu, penguatan 
demokrasi menjadi prasyarat bagi terbentuknya 
hubungan yang kongruen antara keindonesiaan 
dan kedaerahan antara otonomi daerah dan 
Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI). 

• Otonomi daerah telah memindahkan locus dari 
pusat ke daerah-daerah.



Negara Kesatuan dan Otonomi 
Daerah (5)

• Sementara itu, esensi otonomi daerah adalah 
memberikan peluang masyarakat sipil untuk 
mendapatkan akses politik dan kesempatan 
dalam memperjuangkan kepentingannya 
dalam konteks politik lokal.

• Selain itu, pemerintah daerah diharapkan 
lebih memprioritaskan kepentingan 
masyarakat agar terjadi sinergi antara Pemda 
dan masyarakat.



Negara Kesatuan dan Otonomi 
Daerah (6)

• Kewenangan yang dimiliki daerah berkaitan 
dengan demokrasi dan nilai-nilai lokalitas untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 
efektif dan efisien.

• Menurut Proklamator Kemerdekaan RI, Bung 
Hatta, otonomi daerah diperlukan agar rakyat 
dapat mengontrol pemerintah dan agar daerah-
daerah dengan karakteristik dan kekhasannya itu 
dapat menentukan nasibnya sendiri. 



Negara Kesatuan dan Otonomi 
Daerah (7)

• Sistem otonomi adalah penyelenggaraan 
sistem pemerintahan rakyat dengan 
mendekatkan pertanggungan jawab kepada 
rakyat. Jikalau di pusat saja diadakan 
demokrasi, maka kontrol dari rakyat jauh 
sekali dan tidak langsung (“Pancasila Harus 
Dipegang Teguh", pidato wakil presiden Dr. 
Mohammad Hatta pada rapat terbatas di 
Pematang Siantar, 22 November 1950).



Negara Kesatuan dan Otonomi 
Daerah (8)

• Desentralisasilah, bukan sentralisasi yang menjadi 
dasar bagi cita-cita tolong-menolong dalam asas 
kolektivisme yang tumbuh dalam masyarakat 
Indonesia...Indonesia terbagi atas pulau-pulau 
dan berbagai golongan bangsa perlu 
mengagendakan otonomi agar tiap-tiap 
golongan, kecil dan besar, mendapat hak untuk 
menentukan nasibnya sendiri (“Ke Arah Indonesia 
Merdeka”, dalam Muhammad Hatta, Kumpulan 
Karangan, Jakarta-Amsterdam-Surabaya: 
Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953, hal. 
76-77)



Negara Kesatuan dan Otonomi 
Daerah (9)

• Oleh karena itu, otonomi daerah bukan hanya 
menandai berpindahnya kekuasaan yang 
sentralistis ke desentralistis, tapi merupakan 
proses peralihan kekuasaan dari model 
kekuasaan yang terkumpul ke pusat 
(sentripetal) menjadi model kekuasaan yang 
menjauh atau menyebar dari pusat 
(sentrifugal).



Negara Kesatuan dan Otonomi 
Daerah (10)

• Otonomi daerah sebagai proses pembongkaran 
batas-batas teritorial warisan masa lalu (yang 
dianggap sebagai bentuk ketidakadilan) yang 
kemudian diikuti oleh proses pemancangan 
batas-batas baru teritori yang otonom (yang 
dianggap mengandung muatan keadilan).

• Otonomi daerah adalah masalah bersama. 
Daerah-daerah tidak boleh egois hanya 
memikirkan kepentingannya sendiri, tapi juga 
harus memikirkan daerah tetangganya (prinsip 
toleransi). 



Memahami dan Memaknai 
Daerah Istimewa Yogyakarta (1)

• Perlu memahami DIY dalam teks dan konteks 
yang utuh, baik dari perspektif Konstitusi, UU 
3/1950, sejarah, maupun empirik kekinian.

• Apa makna DIY bagi Indonesia, dan sebaliknya 
apa makna Indonesia bagi DIY?



(2)

• Apa yang tetap dan apa yang berubah 
(continuity & change) dalam konteks 
politik/demokrasi dan desentralisasi serta 
otonomi daerah dan bagaimana dampaknya 
terhadap DIY?



Beberapa Jawaban Penting (1)

• Pertama, perlu mempertimbangkan amanat 
Konstitusi: 

– Pasal 18B (1), Negara mengakui dan menghormati 
satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat 
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
Undang-Undang;

– Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan 
Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, 
pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya



(2)

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 
17 Agustus 1945 berperan dan memberikan 
sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, 
mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

– Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 belum 
mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



(3)

– dalam Piagam Penetapan yang diberikan Presiden 
Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945, dengan 
tegas menetapkan Ingkang Sinuwun Kangjeng 
Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga 
Abdurachman Sayidin Panatagama Kalifatullah 
Ingkang Kaping IX dan Kanjeng Gusti Pangeran 
Adipati Arya Paku Alam Ingkang Kaping VIII pada 
kedudukannya;



(4)

– bahwa dalam Piagam Penetapan yang diberikan 
Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945, 
dengan tegas menetapkan Ingkang Sinuwun 
Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing 
Ngalaga Abdurachman Sayidin Panatagama 
Kalifatullah Ingkang Kaping IX dan Kanjeng Gusti 
Pangeran Adipati Arya Paku Alam Ingkang Kaping 
VIII pada kedudukannya;



(5)

– bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman ke dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan 
amanat Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII 
tanggal 5 September 1945 dan 30 Oktober 1945, 
merupakan bukti dan menjadi fakta sejarah yang 
menunjukkan kuatnya komitmen rakyat dan 
pimpinan di Yogyakarta dalam berjuang 
menegakkan dan mempertahankan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 



(6)

• Kedua, keistimewaan Yogyakarta adalah 
sesuatu yang given dalam konteks 
keindonesiaan. Perlu memaknai Yogyakarta  
secara utuh, tidak semestinya dipahami hanya 
dalam konteks  warisan budaya saja, tapi juga 
substansi tentang simbol-simbol kehidupan 
termasuk tata krama, bahasa, kepemimpinan, 
mata pencaharian dan lain-lain.



(7)

• Ketiga, memosikan dan memerankan DIY 
dalam konteks kekinian, yaitu era otda dan 
demokrasi. Dalam kaitan ini, rumusan yang 
diajukan Pemerintah tampak kurang 
konsisten, setengah hati dan membingungkan, 
bukan hanya bagi publik di Yogyakarta tapi 
pembaca naskah RUU K DIY.

– Bila Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri 
Pakualam  IX sungguh-sungguh dimaknai sebagai



(8)

simbol budaya dalam arti antropologis (tata 
krama, bahasa, kepemimpinan, mata pencaharian 
dan lain-lain) tidak semestinya muncul terminologi 
gubernur utama dan wakil gubernur utama. 
Terminologi ini menimbulkan kerancuan dan juga 
resistensi daerah.

– Kerancuan tersebut berimplikasi negatif terhadap 
upaya menempatkan dan memerankan Sri Sultan 
dan Sri Pakualam sesuai dengan koridor Konstitusi 
dan sejarah serta Indonesia kontemporer.      



(9)

– Pemerintah tampak tidak konsisten dan justru 
menciptakan supremasi lambang yang mereduksi 
demokrasi karena pembuatan Perdais harus 
mendapat persetujuan Gubernur Utama.

– RUU DIY perlu dirumuskan secara konsisten, 
demokratis, tidak membingungkan dan aplikatif. 
Jangan sampai ada standar ganda dalam 
perumusan RUU DIY. Untuk itu, harus ada 
peraturan yang jelas dan tegas yang disebutkan 
secara eksplisit bahwa RUU DIY memberikan 
kewenangan dan urusan sesuai dengan Konstitusi 
dan NKRI serta pendanaan dari negara. 



(10)

– Perlu pemisahan kewenangan dan urusan DIY 
yang dikelola oleh Sri Sultan dan Sri Pakualam 
sebagai pemegangan otoritas budaya dan sejarah 
DIY. Dengan posisi ini, Sri Sultan tidak perlu 
mengikuti pemilihan gubernur. Jabatan politik 
diberikan kepada para calon lain atau warga 
negara yang mencalonkan. Membolehkan Sri 
Sultan mengikuti pemilihan, berkontestasi dengan 
calon lain dan menduduki jabatan politik hanya 
akan mengebawahkan posisi dan perannya 
sebagai sultan. 



(11)

– Perlu pemisahan antara istilah kepala negara dan 
kepala pemerintahan atau dalam konteks lokal di 
Indonesia, bisa disebut kepala daerah dan kepala 
pemerintahan. Dengan pemilahan ini akan lebih 
jelas siapa melakukan apa dan siapa 
bertanggungjawab apa. Rumusan RUU K DIY saat 
ini sangat rancu dan tidak cukup tegas 
memisahkan kewenangan tersebut, sehingga 
terkesan seolah-olah Sri Sultan perlu merangkap 
jabatan (sebagai kepala daerah dan kepala 
pemerintahan).



(12)

– Dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden 
memiliki kewenangan dan otoritas penuh menata 
daerah dan mengelolanya serta bertanggunjawab 
atas kemajuan dan kegagalan yang dialami daerah. 
Oleh karena itu, dalam konteks menata daerah-
daerah, perlu mengakomodasi suara mereka dan 
menyesuaikan dengan perkembangan kekinian 
Indonesia, meskipun ini bukan berarti mereduksi 
kekhasan/karakteristik atau pluralitas lokal yang 
dimiliki daerah.   



Terimakasih

Semoga bermanfaat


