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EXECUTIVE SUMMARY 
KAJIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH 

YANG MEMILIKI OTONOMI KHUSUS 
 

 

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, 
tercatat beberapa daerah yang memiliki otonomi khusus dengan sebutan 
yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang sejarah pembentukan 
dan kebijakan otonomi daerah yang mengatur pada masanya. Sebut saja, 
misalnya pada masa diberlakukanya UU No.5 Tahun 1974 dikenal istilah 
‘Daerah Istimewa’ untuk menyebut Daerah Istimewa Aceh dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Kemudian sebutan Daerah Khusus Ibukota Jakarta’ 
untuk menyebut status khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara.  

Pada masa diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah 
telah memberlakukan beberapa kebijakan yang mengatur tentang 
pemberian otonomi khusus, yakni UU No. 34 Tahun 1999 yang 
mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian 
Jaya Barat, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam dan UU No. 21 Tahun 2001 yang memberikan otonomi 
khusus kepada Provinsi Papua.  

Diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 saat ini membawa 
atmosfer perubahan yang signifikan berkenaan dengan pemerintahan 
daerah di Aceh. Sebagai salah satu hasil kesepakatan damai antara 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Pusat, yang ditandai 
dengan berakhirnya gerakan separatis GAM, maka UU No. 18 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh 
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dirubah menjadi UU Nomor 
11 Tahun 2006  tentang Pemerintahan Aceh.  

Diberikannya otonomi khusus kepada Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam karena kekhasan karakter yang dimiliki masyarakat Aceh, 
selain itu juga sebagai wujud  penghargaan negara terhadap dedikasi dan 
perjuangan yang sangat luar biasa dari Aceh selama perang kemerdekaan 
dan hingga kini Aceh tetap sebagai salah satu daerah penyumbang 
minyak bumi dan gas alam terbesar kepada Republik Indonesia, 
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berdasarkan pada pertimbangan itulah maka Aceh diberikan otonomi 
khusus.  

Di ujung Timur Indonesia terdapat Provinsi Papua dan Provinsi Irian 
Jaya Barat yang diberikan otonomi khusus atas dasar pertimbangan 
kekhasan budaya Papua dan Irian Jaya Barat. Di samping itu pemberian 
otonomi khusus bagi Papua dan Irian Jaya Barat untuk membayar 
ketidakadilan yang terjadi di masa lalu, karena ketimpangan eksploitasi 
pusat dengan hasil yang diterima daerah penghasil tambang emas 
terbesar di dunia itu. Yang memacu timbul gerakan separatisme, sehingga 
pemberian otonomi khusus dipandang sebagai salah satu solusi untuk 
meredam gejolak tersebut, demikian pula dengan yang terjadi di 
Nanggroe Aceh Darussalam. 

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang 
penyelenggaraan adminsitrasi pemerintahan daerah dengan otonomi 
khusus, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Metode ini 
menganalisis secara kualitatif untuk menggambarkan praktik dan 
problematik penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan otonomi 
khusus di Indonesia. 

Dari kajian ini diperoleh temuan-temuan menarik seputar 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah provinsi yang 
memiliki otonomi khusus, yakni : 

1. Pada kenyataannya Otsus masih tetap menjadi jalan tengah untuk 
merekatkan kembali kesatuan bangsa, otsus sekaligus cara yang cocok 
guna mempercepat pembangunan tanah papua. Pada tatanan 
Empirik, solusi Otsus atau Lazim disebut Desentralisasi asimetris bisa 
ditempuh oleh pemerintah nasional dalam meredam pemberontakan 
dan pergolakan local. Otsus mampu mengakomodasi kepentingan, 
identitas atau karakter local kedalam pemerintahan local, dengan 
begitu perlawanan daerah kepada pemerintah nasional dan keinginan 
untuk memisahkan diri dapat dieliminasi oleh system seperti 
ditunjukan kepada sejumlah Negara. 

2. Seperti di Aceh sebagai daerah istimewa telah mendapatkan 
pengakuan negara hal ini disebabkan oleh salah satu karakter khas 
yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya 
ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada 
pandangan hidup, karakter social dan kemasyarakatan dengan 
budaya islam yang kuat sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal 
bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan 
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penyelenggaraan pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam 
menunjukkan progress yang sangat baik meskipun dalam hal tertentu 
seperti kondisi politik tetap menjadi ancaman utama bagi keamanan 
negara umumnya maupun masyarakat Aceh khususnya  

3. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, dari sisi pengaturan otonomi, 
tidak tampak adanya perbedaan antara keistimewaan yang akan 
dipunyai oleh Yogyakarta dengan otonomi yang dinikmati oleh 
propinsi lain yang tidak berstatus istimewa. Hal ini berbeda dengan 
status yang saat ini dinikmati oleh Aceh dan Papua. Keistimewaan 
Yogyakarta hanya tampak pada pengisian posisi kepala dan wakil 
kepala eksekutif di Yogyakarta yang hanya bisa ditempati oleh 
Sultan/Pakualam dan/atau kerabat kerajaan dan juga kewenangan di 
bidang pertanahan (yang dikenal dengan sultan grond) dan juga 
budaya.  

4. Otonomi tunggal di DKI Jakarta adalah agar dapat membina dan 
menumbuhkembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan model otonomi yang 
bersifat tunggal tersebut diharapkan Jakarta akan mampu 
memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan terpadu kepada 
masyarakat. Selain itu sesungguhnya pengertian otonomi tunggal 
lebih dekat pada pengertian pemberian otonomi satu tingkat pada 
provinsi, sehingga tidak ada lagi daerah otonom yang memiliki 
pemerintahan daerahnya sendiri. Hal ini tentu memiliki konsekuensi 
terhadap kelembagaan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta, 
karena Kotamadya dan Kabupaten Administrasi  menjadi bagian atau 
disebut perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi, bukan sebagai 
pemerintahan tersendiri. Payung hukum operasional Provinsi Papua 
Barat sesuai penjelasan Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan 
Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat, sangat perlu dan 
mendesak untuk dikeluarkan sesegara mungkin. Wacana pemekaran 
Provinsi Barat Daya hendaknya mengacu pada pasal 4 ayat (4) UU 
Nomor 32 tahun 2004 bahwa pemekaran di Provinsi Papua Barat 
menjadi dua provinsi atau lebih setelah Provinsi Papua Barat (Provinsi 
Induk) telah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan 
pemerintahan. Hendaknya lembaga yang berwenang dalam proses 
legitimasi usulan pemekaran daerah supaya konsisten dan tetap 
mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa 
didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu. 
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5. Secara umum, belum dapat dilihat hasil dari sebuah kebijakan 
otonomi khusus untuk sebuah daerah, karena sebagian besar daerah 
melaksanakan kebijakan otonomi khusus baru dalam jangka waktu 
yang pendek dan belum semua substansi kebijakan otonomi khusus 
dilaksanakan atau diturunkan menjadi peraturan daerah. 

Sehubungan dengan temuan-temuan lapangan dalam kajian ini, 
disampaikan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Dibutuhkan affirmative policy yaitu kebijakan pemberdayaan 
masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya-upaya pengelolaan 
fasilitas social-perekonomian di daerah yang berotonomi khusus 
seperti Aceh dan Papua. Selanjutnya ada kebijakan khusus dalam hal 
pembenahan sistem pemerintahan daerah dengan melaksanakan 
pembenahan regulasi daerah, struktur kewenangan, personil, 
anggaran, pengawasan dan berbagai dimensi pemerintahan lainnya 
agar terlaksana tertib pemerintahan daerah yang mendukung bidang-
bidang penghidupan. 

2. Perkembangan konstitusionalisme pasca empat perubahan UUD 1945 
memang patut direnungkan bahwa persoalan daerah istimewa dalam 
konteks konstitusional mengalami perubahan masif, terutama daerah 
yang keistimewaannya bertitik tumpu pada monarkialitas yang 
dipresentasikan sebagai gubernur, bupati, atau wali kota. UUD 1945 
menyebutkan tegas bahwa negara mengakui dan menghormati 
satuan-satuan pemerintahan daerah yang ber sifat khusus atau bersifat 
istimewa yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 18 UUD 1945, 
tapi seistimewa apapun daerah tersebut kemudian harus direkognisi 
jika daerah tersebut memiliki kepala pemerintah daerah seperti 
gubernur, bupati atau wali kota, imperatif dipilih secara demokratis 
(Pasal 18 ayat 4 UUD 1945). Konstruksi konstitusional ’demokratis’ 
tidak mutlak dengan proses Pilkada secara langsung, tetapi selama 
proses penentuannya menggunakan varian demokratis juga sudah 
merupakan tindakan konstitusional adanya. Namun yang mutlak dari 
konstruksi ’demokratis’ adalah masa jabatan bagi gubernur, bupati 
atau wali kota yang harus dibedakan dengan masa jabatan monarkial 
itu sendiri. Masa jabatan itu sebagai kondisi imperatif makna 
’demokratis’ konstitusional tersebut.  

3. Kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat hendaknya juga 
memperhatikan kemampuan, dan karakteristik daerah, mengingat 
kebijakan tidak terlepas dari prilaku manusia, jadi mestinya ada ruang 
kreasi daerah yang disiapkan dalam proses penyusunan anggaran, 
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tidak disamakan proses di Jawa, dengan proses di luar Jawa, karena 
pada pelaksanaanya daerah tidak merasa menjadi ”khusus” karena 
kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tidak meng-cover kekhusus-
an mereka, karena sebuah daerah dengan otonomi khusus terpaksa 
harus menggunakan peraturan yang dibuat untuk daerah secara 
umum.  

4. Terkait dengan proses persiapan pelaksanaan otonomi khusus di 
Papua Barat dalam yang tidak lama lagi, hendaknya penetapan dan 
penegasan batas wilayah Provinsi Papua Barat segera ditetapkan dan 
proses-proses baik politik maupun administratif dapat berjalan 
dengan dukungan dari keinginan baik dari pemerintah pusat.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


