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ABSTRACT 
 

The Central Government has the authority to supervise and control regional governments, even though the 

regions are autonomous with the right to regulate and manage their own regional affairs. Pemarsambat, 

what is the basis for justification of central control to the regions. What forms of supervision and sanctions 

can be given to regional administrators. This research is a normative legal research using a statutory 

approach (Statue Approach). The results of the study concluded, supervision of the region is an obligation 

for the central government over the consequences of a unitary state. There are two forms of supervision, 

namely, preventive and repressive forms. While sanctions against regional administrators are in the form of 

administrative sanctions. 
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1. Pendahuluan 

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberi-

kan keleluasaan bagi penyenlenggara pemerintahan 

daerah, yaitu, kepala daerah (KDH) dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penge-

lolaan daerahnya. Salah satu aspek pengelolaan 

daerah yang harus dikelola secara hati-hati adalah 

keuangan daerah. Wujud keuangan daerah dituang-

kan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun 

dengan Peraturan Daerah (Perda). 

Pembentukan Perda APBD mulai dari perencanaan, 

penyusunan, pembahasan dan penetapan berpedo-

man pada  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

Tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 

Tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang 

No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelo-

laan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah 

kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua 

atas peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

daerah. 

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, pemben-

tukan Perda tentang APBD yang dilasanakan oleh 

KDH dan DPRD  harus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Apabila pembentukan Perda 

APBD menyimpang dari mekanisme dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, akan berdampak 

pada kerugian daerah (Mawardi: 2013:210). Untuk 

mengantisipasi permasalahan tersebut, diperlukan 

pengawasan dan pengendalian secara optimal dari 

pemerintah pusat terhadap daerah.  

Pemerintah Pusat berwenang mengawasi dan me-

ngendalikannya berdasarkan fungsi kontrol, dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenangnya Pemerintah 

Pusat dapat menunda, menolak dan membatalkan 

pengesahan Perda serta dapat  memberikan sanksi 
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dan penghargaan kepada pemeritahan daerah. 

Dengan demikian, melalui fungsi kontrol yang ada 

pada pemerintah pusat meskipun daerah bersifat 

otonom yang memiliki hak mengatur dan mengurus 

sendiri urusan daerah, namun pemerintah pusat 

tetap berwenang mengawasi pemerintahan daerah. 

 Berangkat dari pemikiran di atas, perlu ada kajian 

yang berkaitan dengan pembenaran pengawasan 

pemerintah pusat terhadap daerah dilihat dari sudut 

hukum tata Negara dan bentuk pengawasan pusat 

terhadap produk hukum daerah khususnya Perda 

APBD serta konsekuensi yuridis terhadap penye-

lenggara pemerintahan daerah atas pembentukan 

Perda APBD yang bertentangan dengan kepenti-

ngan umum, peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi dan alasan lainnya.   

2. Landasan Teoritis  

Tujuan utama dilakukannya pengawasan (controle) 

terhadap pemerintahan daerah menurut Lotulung 

(1993) adalah untuk menghindari terjadinya kekeli-

ruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang 

tidak disengaja sebagai bentuk usaha preventif dan 

bentuk usaha represif. Dalam praktik kontrol itu 

sering dilihat sebagai sarana untuk mencegah 

timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas 

pemerintahan dari apa yang telah digariskan. 

Berdasarkan dari penjelasan itu, dapat dipahami 

letak hakikat dari suatu pengawasan (Lotulung: 

1993). 

Lord Action telah memperingatkan, bahwa kekua-

saan sangat pontesial untuk disalah gunakan, 

sebangaimana diungkapkannya: “power tends to 

corrupt, but absolute power corrupts absolutely”. 

Semakin besar kekuasaan, akan semakin besar pula 

kecendrungan untuk disalah gunakan (Budiardo, 

1993: 52). Untuk menghindari kecendrungan ter-

sebut, perlu adanya suatu pengawasan terhadap 

penyelengaraan pemerintahan, baik pengawasan 

secara horizontal maupun vertikal.  

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen 

dan ilmu administrasi yang merupakan salah satu 

unsur dalam kegiatan pengelolaan (Moeliono, 

1995: 68). Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris 

disebut controlling, padahal istilah controlling 

lebih luas dari pada arti pengawasan. Namun dika-

langan para ahli atau sarjana telah menyamakan 

pengertian controlling dengan pengawasan. 

Dengan demikian istilah pengawasan sudah 

termasuk pengendalian didalamnya (Situmarang, 

1994: 18). 

Menurut Prayudi (1995: 84), pengawasan adalah 

proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa 

yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselengga-

rakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, 

atau diperintahkan. Muchsan (1992: 38)  berpenda-

pat bahwa “Pengawasan adalah kegiatan untuk 

menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, 

sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada 

pencocokan apakah kegiatan yang telah dilaksa-

nakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Bagir Manan (2000: 1-2), memandang kontrol 

sebagai sebuah fungsi dan sekaligus hak sehingga 

lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol 

mengandung dimensi pengawasan dan pengenda-

lian. Pengawasan bertalian dengan pembatasan dan 

pengendalian bertalian dengan arahan. Dalam Pasal 

1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 

Tahun 2014 yang dimaksud dengan pemerintah 

pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memengang kekuasaan pemerintahan Negara RI 

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. 

Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penye-

lenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian 

Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan dengan Perda.  

3. Metode Penelitian 

Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau 

teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. 

Sedangkan penelitian itu diartikan sebuah usaha 

kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan yang 

dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan 

prinsip-prinsip dengan sistematis untuk mencari 

kebenaran (Mardalis, 1989: 24). Dalam penelitian 

ini memakai metode penelitian hukum. Metodologi 

penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang 

merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat 

dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya 

(Soekanto dan Mammudji, 2009: 1-2), Penelitian 

hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dan 

penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum 

normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut 

juga penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian 

hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti 

data primer (Soemitro, 1990:27). 

Sebagai suatu penelitian ilmiah, dalam penelitian 

ini juga akan dilakukan serangkaian kegiatan 

penelitian yang dimulai dari pengumpulan data, 

baik data primer maupun data sekunder, sampai 
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kemudian menganalisis data yang dilakukan de-

ngan memperhatikan kaedah penelitian ilmiah se-

bagaimana akan diuraikan lebih lanjut berikut ini : 

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 

dengan menggunakan pendekatan perundang-unda-

ngan (Statue Approach). Pendekatan undang-

undang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum 

yang menjadi fokus dan tema sentral dari penelitian 

ini (Hartono,1994:12). Dengan demikian penelitian 

hukum normatif di sini dilakukan dengan cara 

deduktif yang memulai meneliti dan menganalisis 

pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu 

mengenai Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap 

Pemerintahan Daerah Dalam Pembetukan Produk 

hukum Daaerah berkaitan dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.  

b. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari 

hasil penelitian kepustakaan (Library Research). 

Adapun teknik mengumpulkan data kepustakaan 

adalah dengan mempelajari bahan hukum primer, 

bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan 

hukum primer antara lain: Undang-Undang Dasar 

1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang 

yang berkaitan dengan judul penelitian ini.  

Bahan hukum sekunder adalah antara lain berupa 

tulisan-tulisan ilmiah para pakar yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan diteliti atau pun 

yang berkaitan dengan bahan hukum primer, 

meliputi buku-buku teks, makalah, jurnal dan hasil-

hasil penelitian. Selanjutnya yang dimaksud 

dengan bahan hukum tersier adalah seperti kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum 

Belanda-Indonesia. 

c. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepus-

takaan selanjutnya ditabulasi sesuai dengan kebu-

tuhan analisis untuk menjawab semua pertanyaan 

penelitian yang telah dikemukakan. Adapun ten-

tang data-data dimaksud dilakukan analisis secara 

kualitatif. 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam 

Pengawasan  

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang ber-

bentuk Republik. Keberadaan daerah dalam Negara 

kesatuan merupakan konskuensi dari Pasal 18 ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Pasal 

18 dijelaskan sebagai berikut: 

a. Negara kesatuan Republik Indonessia dibagi 

atas daerah-daerah provinsi dan daerah kabu-

paten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabu-

paten dan kota itu memiliki pemerintahan 

daerah yang diatur dengan undang-undang. 

b. Pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan 

kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan.  

c. Pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan 

kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah 

yang anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum. 

d. Gubenur, bupati, dan walikota masing-masing 

sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, 

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

e. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 

yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan pemerintah pusat.  

f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan per-

aturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya 

untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

Uraian isi Pasal 18 atas, menunjukan bahwa peme-

rintahan daerah merupakan bagian dari pemerintah 

pusat. Jika ditinjau dari segi ketatanegaraan, 

pemerintahan di daerah merupakan salah satu 

aspek struktural dari satu negara sesuai dengan 

definisinya. Pembagian negara dalam beberapa 

daerah provinsi dan kemudian dibagi dalam 

beberapa kabupaten dan seterusnya, dimaksudkan 

demi kemudahan pelayanan masyarakat dan mewu-

judkan jaringan pemerintahan yang teratur dan 

sistematis (good governance). Dalam pelaksanaan 

tugasnya Pemerintahan daerah diberi wewenang 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Pelaksanaan otonomi dan tugas 

pembantuan, kepala daerah berwenang menetapkan 

peraturan daerah (Perda) dan Peraturan lainya. 

Adapun Unsur penyelanggara pemerintahan daerah 

adalah Kepala Daerah (KDH) dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keduanya 

bertangungjawab tercapainya tujuan pemberian 

otonomi daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat 

berwenang memberikan konsekuensi berupa sanksi 

terhadap penyelenggara pemerintahan daerah.  

Melihat Negara Indonesia dalam bentuk Negara 

kesatuan sebagaimana tercantum dalam konstitusi 
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Negara Indonesia. Hubungan pusat dan daerah 

tidak dapat dipisahkan seperti dalam bentuk negara 

federal. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 

dalam pelaksanaan pemerintahan saling terikat 

keduanya.  

Dasar hubungan pusat dan daerah di Negara 

Indonesia secara filosofis dapat dilihat dalam 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. pada alinea 

ketiga memuat pernyataan bahwa kemerdekaan 

bangsa Indonesia. Sedangkan pada alinea keempat 

memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan 

kemerdekaan pertama kali dibentuk adalah Peme-

rintah Negara Indonesia. Kemudian pemerintah 

negara yang selajutnya disebut Pemerintah 

Nasional yang bertanggungjawab mengatur dan 

mengurus bangsa Indonesia.  

Adapun tugas Pemerintah Negara Indonesia/ 

pemerintah nasional adalah melindungi seluruh 

bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan 

keadilan social.  

Dalam pelaksanaan tugas Pemerin-tah Nasional 

membentuk pemerintahan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya peme-

rintah nasional memberikan otonomi kepada daerah 

diseluruh wilayah Indonesia. Pemberian otonomi 

yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masya-

rakat melalui peningkatan pelayanan, pemberda-

yaan, dan peran serta masyarakat. Meskipun 

demikian, otonomi yang seluas-luasnya dilaksana-

kan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam 

konteks negara kesatuan kedaulatan hanya ada 

pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu, seluas 

apapun otonomi yang diberikan kepada daerah 

tangungjawab akhir tetap berada ditangan 

pemerintah pusat. 

Berkaitan kebijakan daerah maupun kebijakan 

pusat harus seiring untuk mendukung terwujud 

tujuan nasional baik di tingkat daerah maupun 

ditingkat pusat secara keseluruhan. Keseimbangan 

antara kepentingan pusat dan daerah harus berjalan 

sinergi dengan memperhatikan kondisi kekhususan 

dan kearifan lokal. Jika kepentingan pusat dan 

daerah tidak seimbang, dapat dipastikan tujuan 

nasional sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, untuk 

menjaga keseimbangan tersebut, perlu adanya 

pengawasan secara vertical dan horizontal. Dengan 

demikian, pengawasan pemerintah pusat terhadap 

daerah (vertical) dalam negara kesatuan merupakan 

kewajiban dalam rangka mencapai tujuan negara.  

Berdasarkan aspek kajian hukum tatanegara dapat 

dipahami adanya  fungsi pengawasan pemerintah 

pusat terhadap pemerintahan daerah di Negara 

Indonesia merupakan konskuensi dari bentuk 

Negara kesatuan. Sedangkan  sumber  dan dasar 

hukum fungsi pengawasan pusat terhadap daerah 

dalam Negara Kesatuan Indonesia ialah Pasal 1 

ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam 

pasal dan ayat-ayat tersebut dinyatakan secara 

tegas bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesa-

tuan dan Negara hukum.  Dalam praktik penye-

lenggaraan Negara ditinjau dari perspektif asas 

Negara hukum modern (Negara hukum kesejah-

teraan) tidak ada kekuasaan Negara baik di pusat 

maupun di daerah yang boleh dibiarkan bebas tan-

pa pembatasan dan pengawasan (Siabuea, 2010: 

140). Pembantasan dan pengawasan kekuasaaan 

ada bermacam-macam bentuk dan cara yang 

dikebangkan dalam sistem ketatanegaraan. Dalam 

perspektif Negara hukum modern pembatasan dan 

pengawasan kekuasaan baik dalam bentuk 

horizontal maupun vertical untuk menjamin hak-

hak individu terjaga dan tujuan Negara tercapai.  

 

Bentuk Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap 

Daerah   

Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan 

pemerintahan atonomi yaitu pengawasan preventif 

(Preventief toezicht) dan pengawasan represif 

(repressief toezicht). Pengawasan ini berkaitan 

dengan produk hukum dan tindakan tertentu organ 

pemerintahan daerah. Pengawasan preventif dikait-

kan dengan wewenang mengesahkan (goedkeuring). 

Pengawasan represif adalah wewenang pembatalan 

(vernietiging) atau penangguhan (schorsing) (Bagir 

Manan, 2001:154). Untuk menjaga kewibawaan 

pemerintah daerah dan kepentingan daerah, serta 

untuk menghindari atau memperkecil kemung-

kinan–kemungkinan terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan (detournement de pouvoir) atau 

kelalaian dalam administrasi yang dapat merugikan 

daerah dan/atau Negara maka dianggap perlu untuk 

menyelenggarakan pengawasan secara preventif 

terhadap Keputusan-keputusan Kepala Daerah dan 

Peraturan Daerah dan penyelenggaraan pemerin-

tahan daerah yang lainnya (Irawan, 1983:12). 

Pengawasan preventif itu berbentuk memberi 

pengesahan atau tidak memberi (menolak) 

pengesahan. Sesuai dengan sifatnya, pengawasan 

preventif dilakukan sesudah keputusan daerah 

ditetapkan, tetapi sebelum keputusan itu mulai 

berlaku. Dengan kata lain, suatu keputusan daerah, 

yang dikenakan pengawasan preventif hanya dapat 

mulai berlaku apabila keputusan itu telah lebih 
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dahulu disahkan oleh penguasa yang berwenang 

mengesahkan. Bagi Peraturan Daerah, pengawasan 

preventif terhadap Peraturan Daerah tertentu, 

dilakukan sesudah peraturan-peraturan itu ditetap-

kan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi sebelum 

Peraturan Daerah itu diundangkan lainnya (Irawan, 

1983:13). 

Pengawasan  preventif hanya dilakukan terhadap 

Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, 

yang berisi atau yang mengatur materi-materi 

tertentu. Adapun Perda yang berada di bawah 

pengawasan preventif itu pada umumnya materi-

materi yang dianggap penting karena menyangkut 

kepentingan besar bagi daerah dan penduduknya, 

seperti Perda APBD. dalam  dilakukan pengawasan 

preventif itu diharapkan sudah dapat ditutup 

sebelumnya kemungkinan timbulnya kerugian atau 

hal-hal yang tidak diinginkan bagi daerah tersebut 

(Irawan, 1983:36). 

Alasan-alasan yang dapat dipakai oleh pejabat yang 

berwenang dalam pengawasan preventif tidak di-

sebutkan secara tegas, sehingga pejabat tersebut 

dapat tidak memberi pengesahan berdasarkan 

alasan lain dari pada alasan adanya pertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan 

umum. Penjabat yang berwenang dalam pelaksa-

naan pengawasan preventif tidaklah mudah mene-

mukan alasan yang lain selain alasan bertentangan 

dengan kepentingan umum atau dengan peraturan 

yang lebih tinggi tingkatannya atau tidak (Irawan, 

1983:44). 

Menurut Bool dan Oppenheim, pengesahan itu 

hanya diperlukan untuk terjadinya (het ontstaan), 

untuk menjadi sempurna (het perfectworden), 

tetapi tidak untuk berlangsungnya (het voortbes-

taan) tindakan atau keputusan, dan bahwa hukum 

negara menggunakan cara-cara lain untuk meni-

adakannya, jika yang demikian itu dipandang perlu 

(Irawan, 1983:36). 

Pelaksanaan pengawasan preventif berada pada 

posisi “lebih awal” dari pengawasan represif. Daya 

campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah 

juga menjadi besar. Pengawasan preventif mengan-

dung “prasyarat” atau keputusan daerah di bidang 

atau yang mengandung sifat tertentu dapat 

dijalankan. Selama prasyarat tidak atau belum 

terpenuhi, keputusan tersebut tidak dapat 

dijalankan (Bagir Manan, 2000:191). 

Pada umumnya diterima pandangan bahwa pemba-

tasan terhadap pengawasan preventif lebih ketat 

dibandingkan dengan pengawasan reprensif.  Salah 

satu bentuk pembatasan adalah dengan cara 

mengatur atau menentukan secara pasti jenis dan 

macam keputusan daerah yang memerlukan 

pengawasan (Bagir Manan,2001:191). Pengawasan 

reprensif dilakukan dalam bentuk a) menangguh-

kan berlakunya suatu peraturan daerah dan atau 

keputusan kepala daerah; dan b) membatalkan 

suatu peraturan daerah dan atau keputusan kepala 

daerah. 

Berbeda dengan pengawasan daerah preventif yang 

hanya dapat dilakukan terhadap peraturan daerah 

atau keputusan kepala daerah tertentu, yang disebut 

undang-undang atau peraturan pemerintah, penga-

wasan represif dapat dijalankan terhadap semua 

peraturan daerah dan atau keputusan kepala daerah 

apabila peraturan/keputusan itu dianggap 

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau 

dengan kepentingan umum (Irawan, 1983: 51). 

Khususnya mengenai penangguhan, perlu dikemu-

kakan bahwa penangguhan itu merupakan suatu 

usaha persiapan untuk suatu pembatalan. Oleh 

sebab itu, dalam konsiderans dari suatu keputusan 

penangguhan itu biasanya selalu disebut bahwa 

penangguhan keputusan itu dianggap perlu karena 

sedang dipertimbangkan suatu pembatalan dari 

keputusan tersebut.  Ini tidak berarti bahwa setiap 

pembatalan harus didahului oleh suatu penang-

guhan. Pembatalan dapat langsung dilakukan tanpa 

adanya penangguhan lebih dahulu (Irawan, 

1983:54). Keputusan penangguhan dan pembatalan 

harus menyebutkan alasan-alasannya dan diberita-

hukan kepada kepala daerah yang bersangkutan. 

Berbeda dengan pengawasan  preventif yang hanya 

dapat dilakukan di dalam jangka waktu yang ter-

batas, pengawasan reprensif dapat dilakukan setiap 

saat, juga apabila keputusan peraturan daerah itu 

sudah mulai berlaku, bahkan apabila suatu kepu-

tusan sudah selesai dilaksanakan (Irawan, 1983: 51). 

Tentang sifat hak pembatalan, dibedakan antara 

hak pembatalan karena bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan 

Karena bertentangan dengan kepentingan umum. 

Sekalipun formil suatu pembatalan itu bukanlah 

suatu pengadilan, akan tetapi suatu tindakan peme-

rintahan (bestuursdaad), namun jika penguasa 

membatalkan suatu keputusan daerah karena ber-

tentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ting-

katannya, maka penguasa itu lebih banyak sarjana 

hukum  dianggap melakukan pula suatu fungsi 

pengadilan (Irawan, 1983: 55-56). 

Hak pembatalan oleh pejabat yang berwenang tidak 

boleh digunakan sedemikian rupa, sehingga meru-
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pakan suatu usaha mencampuri urusan rumah 

tangga daerah secara berlebihan,  karena hak pem-

batalan merupakan suatu senjata yang ampuh di 

tangan penjabat tersebut yang dapat mematikan 

otonomi daerah, untuk memaksa pemerintah daerah 

dalam mengatur rumah tangganya mengikuti 

kehendak penguasa (Irawan, 1983: 60). 

Menurut perspektif negara kesatuan atau unitary 

state (eenheidsstaat) adalah logis untuk mengem-

bangkan pengertian bahwa pemerintahan atasan 

berwenang melakukan kontrol terhadap unit peme-

rintahan bawahan. Artinya, pemerintahan pusat 

(dalam konteks Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan UUD 1945) tentu dapat di-

katakan mempunyai kewenangan untuk mengontrol 

unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun 

pemerintahan daerah kabupaten dan kota. 

Demikian pula pemerintahan daerah provinsi juga 

dapat diberikan kewenangan tertentu dalam rangka 

mengendalikan jalannya pemerintahan daerah 

kabupaten dan kota di bidang pengaturan (Jimly 

Asshiddiqie, 107). 

Adapun yang dikendalikan atau dikontrol oleh  

pemerintahan atasan itu antara lain adalah kontrol 

atas norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah 

bawahan melalui apa yang dikenal sebagai 

“general norm control mechanism” mekanisme 

kontrol norma umum inilah yang biasa disebut 

dengan sistem “abstract review” atau pengujian 

abstrak yang dapat dilakukan oleh lembaga ekse-

kutif, Legislatif, ataupun oleh lembaga pengadilan. 

Jika “abstract review” itu dilakukan oleh lembaga 

eksekutif, misalnya pengujian oleh Pemerintah 

Pusat atas Peraturan Daerah Provinsi, maka meka-

nisme demikian disebut “executive review”. Jika 

“abstract review” itu dilakukan oleh DPRD dan 

Pemerintahan Daerah yang menetapkan Peraturan 

Daerah itu sendiri, maka mekanisme peninjauan 

kembali semacam itu disebut “Legislative review” 

yang dapat menghasilkan perubahan (amandement) 

peraturan. Jika pengujian itu dilakukan oleh 

pengadilan, maka hal itulah yang biasa disebut 

sebagai “judicial review” (Jimly Asshiddiqie, 108). 

Di samping “abstract review”, mekanisme kontrol 

norma juga dapat dilakukan melalui prosedur 

“abstract review”, yaitu kontrol yang dilakukan 

sebelum norma hukum yang bersangkutan 

mengikat untuk umum, misalnya suatu rancangan 

Peraturan Daerah disahkan oleh parlemen tetapi 

sebelum diundangkan sebagaimana mestinya, 

pemerintah atasan diberi kewenangan untuk 

menguji, menilai, atau bahkan menolak pengesahan 

peraturan pemerintah bawahan. Mekanisme demi-

kian dapat disebut “executive abtract preview” 

oleh pemerintahan atasan (Jimly Asshiddiqie, 108). 

Kewenangan untuk melakukan “executive abstract 

preview” itulah yang sebaiknya diberikan kepada 

pemerintahan atasan, bukan mekanisme “ review” 

atas Peraturan Daerah yang sudah berlaku meng-

ikat untuk umum. Jika suatu peraturan yang di-

bentuk oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang 

sama-sama dipilih langsung oleh rakyat melaui 

pemilihan umum dibatalkan hanya oleh pejabat 

eksekutif tingkat atas, berarti “prinsip Negara 

kesatuan” dijadikan dalih untuk mengebiri aspirasi 

rakyat dengan tindakan yang semata-mata didasar-

kan atas pertimbangan politik. Oleh karena itu, 

terhadap Peraturan Daerah sebagai produk legislasi 

di daerah, sebaiknya hanya di “preview” oleh 

pemerintahan atasan apabila statusnya masih seba-

gai rancangan Peraturan Daerah yang belum 

meningkat untuk umum. Jika Peraturan Daerah itu 

sudah mengikat umum, sebaiknya yang menguji-

nya adalah lembaga peradilan sebagai pihak ketiga 

yang sama sekali tidak terlibat dalam proses 

pembentukan Peraturan Daerah yang bersang-kutan 

atasan (Jimly Asshiddiqie, 108-109). 

Penerapan mekanisme tersebut juga dikaitkan 

dengan dasar pemikiran Indonesia adalah Negara 

kesatuan (unitary state), sehingga dinilai rasional 

apabila Pemerintah Pusat sebagai pemerintahan 

atasan diberi kewenangan untuk mengendalikan 

sistem hukum dilingkungan pemerintahan daerah. 

Akan tetapi, tidaklah rasional jika Pemerintah Pusat 

dianggap tidak berwenang melakukan tindakan 

untuk mengatur dan mengendalikan pembentukan 

Peraturan Daerah yang tidak sejalan dengan 

maksud diadakannya mekanisme pembentukan 

Peraturan Daerah itu sendiri diseluruh Indonesia 

Sepanjang untuk kepentingan nasional yang 

objektif. Atas dasar pemikiran itu, Pemerintah 

Pusat diberi kewenangan untuk membatalkan 

Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden serta 

memberi sanksi terhadap pemerintahan daerah. 

Kedudukan hukum (rechtpositie) daerah otonom 

adalah sub sistem negara kesatuan dan otonomi 

(vrijheid en zelfstandigheid) bukan dalam arti 

kemerdekaan (onafhankelijkheid) yang lepas dari 

ikatan- ikatan negara kesatuan, maka pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah 

tidak dapat diabaikan. Bahkan dalam praktik peme-

rintahan, pengawasan yang berbentuk pembatalan 

spontan dianggap inheren pada organ pemerintahan 

daerah tidak dapat diabaikan. Bahkan dalam prak-

tek pemerintahan, pengawasan yang berbentuk 

pembatalan spontan dianggap inheren pada organ 

pemerintahan yang lebih tinggi (Ridwan, 2001:82). 
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Namun, pembatalan peraturan perundang-unda-

ngan oleh Pemerintah bias di pandang Pemerintah 

melakukan tindakan peradilan atau telah menca-

mpuri wewenang lembaga peradilan. Menurut 

Ridwan, ada alasan pembenaran penundaan dan 

pembatalan peraturan perundang-undangan dilaku-

kan Pemerintah jika dilacak dari karakteristik 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 

negara kesatuan. 

Pertama, wewenang penyelenggaraan pemerin-

tahan daerah muncul dari prinsip pemencaran 

wewenang pemerintahan, artinya dalam negara 

kesatuan pada dasarnya penyelenggaraan semua 

tugas-tugas pemerintahan negara menjadi tanggung 

jawab pemerintah pusat, namun untuk kepentingan 

efisiensi, efektifitas, dan tuntutan demokratisasi, 

tugas-tugas tersebut sebagian diserahkan pada 

satuan-satuan pemerintahan daerah, dan tanggung-

jawab secara keseluruhan tetap berada pada 

pemerintah pusat. Kedua, pembuatan peraturan 

perundang-undangan tingkat daerah hanya berke-

naan dengan fungsi pemerintahan atau urusan 

rumah tangga daerah. Satuan pemerintahan daerah 

tidak diperkenankan membuat aturan di luar ruang 

lingkup kewenangannya ataupun aturan yang ber-

sifat kenegaraan. Ketiga, kedudukan hukum daerah 

adalah sub sistem dari negara kesatuan. Sebagai 

sub sistem, tugas-tugas dan kewenangan satuan 

pemerintahan daerah tidak dapat terlepas dari 

sistem dan kebijakan pemerintah dan negara. 

Keempat, pengawasan dimaksudkan untuk koordi-

nasi dan integrasi tugas-tugas dan kebijaksanaan 

pemerintahan secara keseluruhan. Berdasarkan 

beberapa karakteristik inilah pengawasan terhadap 

peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah 

memiliki alasan pembenaran (Ridwan, 2001:83). 

Namun karena tindakan penundaan dan pembatalan 

itu merupakan bidang peradilan, maka agar tidak 

terjadi pencampuradukan wewenang seharusnya 

sebelum dilakukan penundaan dan pembatalan ter-

lebih dahulu dilakukan klasifikasi peraturan per-

undang-undangan tingkat daerah. Peraturan Daerah 

dan Keputusan Kepala Daerah yang hanya meng-

atur urusan intern pemerintahan, pembatalannya 

dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah, ketika 

ditemukan bertentangan dengan peraturan perun-

dang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan 

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 

yang memuat ketentuan sanksi pidana, berkenaan 

dengan kepentingan umum, ataupun pemberian 

beban kepada masyarakat, penundaan dan pemba-

talannya tidak dilakukan sendiri oleh Pemerintah, 

tetapi oleh lembaga peradilan. Dengan kata lain, 

dalam rangka pengawasan reprensif ini, Pemerintah 

hanya menunjukkan dan memperingatkan bahwa 

Perda dan Keputusan Kepala Daerah tertentu 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 

atau bertentangan dengan kepentingan umum 

(Ridwan, 2001:82). 

Dianutnya model pengawasan represif dan diting-

galkannya model pengawasan prevensif oleh 

Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk memberikan 

„keleluasaan‟ kepada Daerah untuk mengatur dan 

mengurus urusan rumah tangganya sendiri tanpa 

ada campur tangan yang terlalu jauh dari 

Pemerintah Pusat. Akan tetapi,  „kelonggaran‟ yang 

diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan rumah tangganya sendiri ternyata 

beresiko terhadap hubungan Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Di dalam praktik terlihat kecenderungan 

Pemerintah Daerah untuk membuat Perda seba-

nyak-banyaknya tanpa mengindahkan rambu-

rambu perundang-undangan yang lebih tinggi dan 

kepentingan umum cukup tinggi. 

Ketika berlakunya Undang-Undang Pemda Nomor 

23 Tahun 2014, yang melakukan koreksi terhadap  

Undang-Undang Pemda Nomor 32 Tahun 2004, 

dan koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 dengan menerapkan 4 (empat) model 

pengawasan terhadap produk hukum daerah. 

Pertama, executive preview, yakni terhadap ranca-

ngan Peraturan Daerah yang mengatur pajak 

daerah, retribusi daerah, dan APBD,  sebelum disah 

kan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi 

oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda 

Provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda 

Kabupaten/kota. Kedua, executive review (terba-

tas), yakni apabila hasil evaluasi Raperda tentang 

APBD dan rancangan Peraturan Gubernur/ 

Peraturan  Bupati/Walikota  tentang penjabaran  

APBD dinyatakan bertentangan dengan kepenti-

ngan umum dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tidak ditindak lanjuti oleh 

Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD dan 

Gubernur/Bupati/Walikota tetap menetapkan 

Raperda tersebut menjadi Perda dan Peraturan 

Gubernur/Bupati/Walikota, Menteri Dalam Negeri 

untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk kabupaten 

/kota membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur / 

Bupati/Walikota tersebut. Ketiga, pengawasan 

represif, berupa pembatalan (executive review) ter-

hadap semua Peraturan Daerah dilakukan oleh 

menteri melalui keputusan menteri. Keempat, 

Pengawasan preventif, yakni terhadap rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang APBD baru dapat 

dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari 
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Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur 

bagi kabupaten/ kota (Ni‟matul Huda, 2010:281). 

Di samping menerapkan empat model pengawasan 

oleh pemerintah, Undang-Undang Pemda Nomor 

23 Tahun 2014 juga memberikan ruang kepada 

Pemerintah Daerah untuk mengajukan keberatan 

kepada presiden atas keputusan  menteri yang 

membatalkan produk hukumnya. Keputusan-

keputusan Pemerintah Daerah yang diawasi tidak 

hanya terbatas pada keputusan yang tergolong 

sebagai peraturan perundang-undangan atau 

ketetapan tetapi juga keputusan yang bersifat 

umum lainnya (besluiten van algemene strekking), 

perencanaan (plannen) atau keputusan yang disebut 

Balifante seabagai concreetnorm tetapi bukan 

beschikking (Bagir Manan, 2000: 86-87). 

Ada segi positif dan negatif meniadakan pranata 

pengesahan Peraturan Daerah Segi positif, karena 

pengawasan preventif dapat menjadi daya kendali 

atau belenggu terhadap inisiatif daerah. Melalui 

pengawasan preventif, daerah “dipaksa” selalu 

tunduk pada kemauan pihak yang berwenang 

memberi pengesahan. Segi negatif, tidak ada unsur 

suatu peraturan daerah, misalnya ternyata berten-

tangan dengan kepentingan umum, atau bertenta-

ngan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi tingkatannya. Keadaan ini tetap dapat 

dikendalikan melalui pengawasan reprensif. 

Pemerintah Pusat dapat sewaktu-waktu memba-

talkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala 

Daerah yang bertentangan dengan kepentingan 

umum, atau suatu peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingkatanya atau suatu peraturan 

perundang-undangan lain. Pembatalan dilakukan 

terhadap Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala 

Daerah yang sudah berlaku dan mungkin telah 

lama berlaku serta telah pula menimbulkan ber-

bagai akibat hukum. Suatu pembatalan harus mem-

perhatikan dengan sungguh-sungguh berbagai aki-

bat hukum yang telah terjadi tersebut. Bagai-

manakah pula, apabila tidak pernah ada pembatalan 

terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan 

dengan kepentingan umum atau peraturan per-

undang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya 

atau suatu peraturan perundang-undangan lain. 

Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah 

tersebut akan berlaku terus dengan segala akibat 

yang bertentangan dengan kepentingan umum atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya (Bagir Manan, 2000: 154-155). 

Meniadakan pranata pengesahan atau semata-mata 

mengandalkan pada pengawasan represif (represif 

toezicht) yaitu menunda pelaksanaan (schorsing) 

dan membatalkan (vernietiging) mengandung 

resiko. Salah satu kemungkinan yaitu ada pihak 

yang dirugikan akibat penundaan atau pembatalan 

itu. Pemerintah daerah harus bertanggungjawab 

atas setiap kerugian yang timbul akibat penundaan 

atau pembatalan tersebut. Pemerintah Daerah 

berkewajiban untuk memulihkan kembali keadaan 

yang semula sebelum ada Peraturan Daerah yang 

ditunda pelaksanaannya atau dibatalkan tersebut.  

Resiko-resiko semacam ini menjadi lebih pelik 

kalau Peraturan Daerah telah lama berlaku, baru 

ditunda pelaksanaan atau dibatalkan (Bagir Manan, 

2000: 82-83). 

Sehubungan dengan pengawasan reprensif, Perda 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi akan batal demi hukum 

atau dapat dibatalkan. Sepanjang Perda bertenta-

ngan dengan UUD 1945, dan undang-undang akan 

batal demi hukum atau mesti dibatalkan. Tidak 

demikian halnya dengan peraturan perundang-

undangan lain. Apabila peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang ternyata 

mengatur hal-hal di bidang otonomi atau tugas 

pembantuan sebagai urusan rumah tangga daerah, 

maka peraturan itulah yang seharusnya dibatalkan 

bukan Perda dengan alasan mengatur tanpa 

wewenang (ultra vires) (Bagir Manan, 2000: 138) 

Kalau prinsip ini tidak dipegang dapat terjadi 

pergeseran terhadap urusan rumah tangga daerah 

ke arah sentralisasi. 

Pengawasan reprensif ini bersifat negatif, dalam 

arti organ pemerintahan yang lebih tinggi dan 

berwenang untuk melakukan pengawasan itu akan 

melakukan tindakan penundaan atau pembatalan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

ketika ditemukan bertentangan dengan kepentingan 

umum atau peraturan yang lebih tinggi. Organ 

pemerintahan yang lebih tinggi akan mendiamkan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

selagi tidak ditemukan bertentangan dengan kepen-

tingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, pengawasan in tidak bertenta-

ngan dengan kebebasan dan kemandirian daerah 

otonom (Ridwan, 2001:138). 

Perda tidak boleh bertentangan dengan Perda lain. 

Ketentuan ini “membingungkan”. Perda lain dapat 

berarti Perda dalam lingkungan pemerintah daerah 

yang sama, atau Perda pemerintahan daerah yang 

sama, atau Perda pemerintahan daerah lain yang 

sederajat, atau Perda dari pemerintahan daerah 

kabupaten atau kota terhadap Perda provinsi dalam 

wilayah yang sama. Pada dasarnya memang tidak 

boleh ada pertentangan antar Perda dalam pemerin-

tahan daerah yang sama. Apabila terjadi, akan 
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diselesaikan melalui prinsip ketentuan sederajat 

atau lebih tinggi yang baru mengenyampingkan 

ketentuan sederajat atau lebih rendah yang lama”. 

Apabila ketentuan baru yang lebih rendah berten-

tangan dengan ketentuan lama yang lebih tinggi, 

ketentuan baru harus dikesampingkan dengan 

memperhatikan lingkungan wewenang yang telah 

disebutkan di muka (Bagir Manan, 2000:138). 

Setiap pembatalan, pada dasarnya hanya berlaku ke 

depan (prospektif). Apabila Peraturan Daerah atau 

keputusan kepala daerah tetap dilaksanakan 

melebihi waktu satu minggu sejak putusan pemba-

talan, daerah yang bersangkutan harus bertanggung 

jawab untuk memulihkan segala hak dan kerugian 

yang timbul akibat penundaan pelaksanaan 

pembatalan tersebut (Bagir Manan, 2000:157). 

Daerah yang tidak dapat menerima keputusan 

pembatalan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, 

dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah 

Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah 

Pusat (yang membatalkan). Ketentuan ini semesti-

nya diartikan, keberatan harus terlebih dahulu 

diajukan kepada Pemerintah.  Apabila pemerintah 

menolak keberatan tersebut, baru dapat diajukan ke 

Mahkamah Agung (Bagir Manan, 2000:157-158). 

Dalam pengawasan represif juga tidak ada 

ketentuan mengenai penundaan (schorsing). 

Walaupun demikian tidak berarti tidak boleh 

dilakukan. Suatu Peraturan Daerah atau Keputusan 

Kepala Daerah yang masih dalam pemeriksaan 

karena dugaan bertentangan dengan kepentingan 

umum atau peraturan perundang-undangan lebih 

tinggi tingkatannya, untuk sementara dapat ditunda 

dan tidak dilaksanakan (Bagir Manan, 2000:156). 

Mengingat banyak satuan pemerintahan daerah dan 

banyaknya keputusan daerah, wewenang ini sulit 

dilakukan dengan sempurna. Menurut Bagir 

Manan, ada dua cara mengatasinya. Pertama, 

memberi wewenang kepada provinsi untuk melaku-

kan pengawasan represif terhadap pemerintahan 

kabupaten, kota, dan desa sebagai suatu tugas 

pembantuan. Wewenang ini tidak mungkin diserah-

kan (otonomi) karena undang-undang telah mene-

gaskan sebagai wewenang Pemerintah Pusat. 

Kedua, selama gubernur masih memiliki kedudu-

kan sebagai kepala wilayah (dekonsentrasi), tugas 

ini dapat dialihkan dalam bentuk “delegasi” atau 

“mandat” kepada gubernur.” (Bagir Manan, 

2000:155-156). 

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan 

Daerah diatur dalam Pasal 249 yang menyatakan 

Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 

7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang ber-

tentangan dengan kepentingan umum dan/atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dapat dibatalkan oleh Pemerintah (executive 

reciew). Pembatalan Perda ditetapkan dengan 

keputusan menteri, selanjutnya Pasal 251 mene-

gaskan bahwa Paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

keputusan pembatalan, kepala daerah harus mem-

berhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya 

DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda 

dimaksud. 

Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat mene-

rima keputusan pembatalan Perda dengan alasan 

yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan, kepala daerah dapat mengajukan 

keberatan kepada presiden paling lambat 14 empat 

belas hari sejak keputusan pembatalan Perda 

diterima. Dalam hal kepala daerah dan DPRD 

masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh 

pemerintah pusat akan dikenai sanksi sebagai 

berikut; 1.Sanksi administrasi, 2.Sanksi penundaan 

evaluasi rancangan perda. 

Adapun sanksi administrasi dikenai kepada DPRD 

dan kepala daerah berupa tidak dibayarnya hak-hak 

keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sanksi 

tersebut tidak berlaku bagi kepala daerah dan 

DPRD yang masih mengajukan keberatannya 

kepada presiden atas keputusan menteri. Selain itu, 

kepala daerah dan DPRD yang masih memberla-

kukan Perda mengenai pajak daerah dan restribusi 

daerah yang telah dibatalkan oleh menteri, maka 

dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU 

dan DBH bagi daerah yang bersangkutan. 

Selain mengenal bentuk pengawasan represif, 

Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014 

juga mengatur kewenangan Menteri Dalam Negeri 

dan Gubernur untuk mengevaluasi Raperda dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, 

Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD. Menurut ketentuan Pasal 314, 

Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang 

telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan 

Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum 

ditetapkan oleh Gubernur  paling lambat 3 (tiga) 

hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri 

untuk dievaluasi (executive Preview). Evaluasi 

bertujuan untuk menilai kesesuaian program dalam 

rancangan Perda tentang APBD dengan Perda 

tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang 

digunakan dalam menentukan kegiatan-kegiatan 

yang ada dalam RKPD, KUA, dan PPAS, serta 

menilai konsistensi antara rancangan Perda  tentang 

APBD dengan KUA dan PPAS.Lihat Penjelasan 
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Pasal  314 Ayat (3) Undang-Undang Pemda Nomor 

23 Tahun 2014. 

Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri dalam 

Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima 

belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan 

dimaksud. 

Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan 

rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran 

APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum, 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

RKPD, KUA, dan PPAS serta RPJMD, Gubernur 

menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda 

dan Peraturan Gubernur. Apabila hasil evaluasi 

menyatakan Raperda tentang APBD dan rancangan 

Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD 

tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

RKPD, KUA dan PPAS serta RPJMD, Gubernur 

bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling 

lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya 

hasil evaluasi. 

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh 

Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap 

menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan 

rancangan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam 

Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur 

tersebut (executive review), dan sekaligus menyata-

kan berlakunya Perda APBD tahun sebelumnya. 

Menurut ketentuan Pasal 315 Undang-Undang 

Pemda Nomor 23 Tahun 2014, Rancangan Perda 

kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui 

bersama dalam Rancangan Peraturan Bupati/ Wali-

kota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan 

oleh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari 

disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi 

(executive preview). Hasil evaluasi disampaikan 

oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling 

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diteri-

manya rancangan Perda kabupaten/kota dan ranca-

ngan  Peraturan Bupati/Walikota tentang Penja-

baran APBD. 

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi 

rancangan Perda tentang APBD dan rancangan 

Peraturan Bupati/ Walikota tentang penjabaran 

APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

Bupati/ Walikota menetapkan rancangan dimaksud 

menjadi Perda dan Peraturan Bupati/ Walikota. 

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi 

menyatakan Raperda tentang APBD dan rancangan 

Peraturan Bupati/ Walikota tentang penjabaran 

APBD tersebut bertentangan dengan kepentingan 

umum dan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) 

hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh 

Bupati/ Walikota dan DPRD, dan Bupati/ Walikota 

tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD 

dan rancangan Peraturan Bupati/ Walikota , tentang 

penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan 

Bupati/ Walikota, Gubernur membatalkan Perda 

dan Peraturan Bupati/Walikota tersebut (executive 

review) dan sekaligus menyatakan berlakunya 

Perda APBD tahun sebelumnya. Dengan demikian, 

penegasan ketentuan Pasal di atas, yang memberi 

kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk 

membatalkan Perda tentang APBD dan Peraturan 

Gubernur tentang penjabaran APBD dan Gubernur 

untuk membatalkan Perda tentang APBD dan 

Peraturan Bupati/ Walikota tentang penjabaran 

APBD, berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 145 

Ayat (2) Undang-Undang Pemda Nomor 32 Tahun 

2004 di mana dalam pasal tersebut yang berwenang 

membatalkan Perda adalah Presiden.  

Berkaitannya dengan pembatalan produk hukum 

daerah, keputusan Pemerintah untuk membatalkan 

produk hukum daerah merupakan tindakan 

penetapan (beschikking), sehingga tidak tepat kalau 

ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden seba-

gaimana pada undang-undang Pemda sebelumnya. 

Dalam hal, Peraturan Presiden adalah peraturan 

yang dibuat oleh Presiden dalam menyeleng-

garakan pemerintahan Negara sebagai atribusi dari 

Pasal 4 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk 

penyelenggaraan pengaturan lebih lanjut perintah 

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. 

Selain melakukan pengawasan represif, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga melakukan 

pengawasan preventif (terbatas). Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pemda 

No 23 Tahun 2014 menganut model pengawasan 

preventif (terbatas) dan pengawasan represif. Di 

samping itu, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur 

juga berwenang melakukan evaluasi terhadap 

Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang 

APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan 

Peraturan Gubernur / Bupati/ Walikota tentang 

penjabaran APBD (executive preview). 

Berdasarkan Undang-Undang Pemda Nomor 23 

Tahun 2014, Perda yang sudah di sahkan di tingkat 

daerah dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi 

hukum. Dibatalkan berarti ketidak absahannya 

berlaku sejak tanggal ada pembatalan, sedangkan 
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batal demi hukum berarti ketidak absahannya 

berlaku sejak peraturan itu ditetapkan (yang berarti 

membatalkan pula akibat-akibat hukum yang 

timbul sebelum ada pembatalan). Sehubungan 

dengan itu, pengawasan hanya satu jalur, yakni 

pengawasan melalui jalur eksekutif (Pemerintah 

Pusat) sedangkan pengawasan melalui jalur 

yudikatif (Mahkamah Agung) sudah dihapus 

(Mahfud, 2006:241). 

Adapun pengawasan atas penyelenggaraan peme-

rintahan daerah adalah proses kegiatan yang 

ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan 

daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai 

dengan rencana dan ketentuan peraturan per-

undang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 79 

tahun 2005).  Dengan demikian, salah satu langkah 

akhir dalam rangka memperkuat otonomi daerah 

adalah adanya mekanisme pembinaan, penga-

wasan, pemberdayaan, serta sanksi-sanksi yang 

jelas dan tegas terhadap penyelenggara pemerin-

tahan daerah, dalam hal ini, dilakukan untuk 

terciptanya sinerginya antara penyelenggaraan 

pemerintahan pusat dan daerah agar tujuan negara 

tercapai. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya 

diberikan sanksi terhadap kepala daerah dan DPRD 

yang lalai dalam pembentukan APBD, seperti 

penetapan APBD di luar waktu yang telah 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan kelalaian lain-lainnya serta 

mengatur mekanisme pemberian sanksi terhadap 

kepala daerah yang tidak mampu melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diatur 

dalam  peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah 

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran  dan ditetapkan  

paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran 

yang bersangkutan dilaksanakan. Batas waktu pene-

tapan APBD tersebut seharusnya menjadi acuan 

bagi daerah dalam proses penyusunan APBD. 

Namun malah sebaliknya masih banyaknya daerah 

baik provinsi maupun kabupaten/kota yang mene-

tapkan APBD-nya melampaui dari batas waktu 

yang telah ditetapkan. Keterlambatan tersebut dapat 

mengakibatkan keterlambatan penyampaian data 

APBD. Dalam hal ini Sanksi atas keterlambatan 

tersebut adalah berupa penundaan penyaluran dana 

perimbangan dan sekaligus dapat menghilangkan 

kesempatan bagi daerah untuk memperoleh dana 

insentif daerah (Pasal 17 dan 18 Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005). 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa APBD adalah suatu rencana 

keuangan yang di susun oleh pemerintah daerah 

secara tahunan melalui pembahasan dan persetujuan 

antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang kemudian disahkan dalam 

Perda. Hal tersebut dapat diartikan bahwa proses 

penyusunan APBD sangat tergantung pada 

hubungan antara kepala daerah dengan DPRD. 

Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong 

penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu, 

sebaliknya hubungan yang tidak harmonis antara 

Kepala daerah dan DPRD akan menghambat 

penyusunan dan penetapan APBD pada tepat 

waktu. Dengan demikian, Undang-Undang Pemda 

Nomor 23 Tahun 2014 mewajibkan kepala daerah 

untuk mengajukan rancangan Perda APBD disertai 

penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 

kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentu-

kan oleh peraturan perundang-undangan untuk 

memperoleh persetujuan bersama.  

Adapun konsekuensi terhadap kepala daerah yang 

tidak mengajukan Perda APBD sesuai waktu yang 

telah ditetapkan akan dikenai sanksi administratif 

berupa tidak dibayarnya hak-hak keuangan yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan 

selama 6 bulan (Undang Pemda Nomor 23 Tahun 

2014). Dalam hal persetujuan bersama kepala 

daerah dan DPRD diwajibkan untuk menyetujui 

bersama rancangan Perda tentang APBD paling 

lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun 

anggaran setiap tahun. Berkaitan dengan kepala 

daerah dan DPRD yang tidak menyetujui ranca-

ngan Perda tentang APBD sebelum dimulainya 

anggaran setiap tahun, akan dikenai sanksi 

administratif berupa tidak dibayarnya hak-hak 

keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundan-undangan. Dalam hal ini, Sanksi tersebut 

tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD jika 

keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh 

kepala daerah terlambat mengajukan rancangan 

Perda APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah 

ditentukan berdasarkan ketentuaan perundang-

undangan. 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang 

dikaitkan dengan permasalahan yang ada, dapat 

diajukan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Pengawasan terhadap pemerintahan daerah 

merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilasanakan oleh pemerintah pusat dalam 

Negara kesatuan, pembenaran terhadap fungsi 
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pengawasan pusat untuk daerah di Indonesia 

karena konsekuensi dari bentuk Negara 

kesatuan. Sedangkan dasar hukum ialah Pasal 1 

Ayat (1) dan (2). 

b. Pengawasan pusat kepada produk hukum daerah 

ada dua bentuk yaitu, preventif dan reprensif. 

Pengawasan preventif bersifat khusus, hanya 

berlaku untuk peraturan tertentu sebagaimana 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Sedang pengawasan reprensif bersifat umum, 

berlaku untuk semua peraturan.  

c. Pemberian sanksi terhadap penyelenggara peme-

rintahan daerah atas kelalaian, keterlambatan 

dan penyimpangan dari ketentuan dalam proses 

pembentukan Perda APBD, hanya diberi sanksi 

administrasi.      
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Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara. 
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