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REKOMENDASI RAKERNAS APPSI

www.jurnalsumatra.com

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 telah menghadirkan pengaturan baru mengenai

pemerintahan daerah. Mengingat saat sekarang sedang dilakukan kegiatan penyusunan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, dan mengantisipasi kemungkinan

dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh

Indonesia (APPSI) memandang perlu untuk memberikan masukan demi efektifnya

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2015 dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan itu, APPSI menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu ditegaskan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam

Peraturan Pemerintah. Sejalan dengan penguatan peran tersebut diperlukan pula fasilitasi

untuk peningkatan kapasitas dan wibawa Gubernur dalam membina dan mengawasi

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, fungsi Gubernur

sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Provinsi dapat lebih dioptimalkan.

2. Pemerintahan Pusat perlu lebih aktif melakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi

peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Langkah aktif ini dibutuhkan segera karena banyak peraturan yang tidak dapat

dilaksanakan, menimbulkan kebingungan, dan bahkan berimplikasi pada pemborosan

sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Perlu penegasan kembali kewenangan Daerah di dalam administrasi pertanahan, terutama

melalui Tugas Pembantuan, sehingga Daerah memiliki kesempatan yang lebih besar

untuk memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat beriringan dengan

kewenangan bidang pertanahan yang telah menjadi kewenangan daerah sebagaimana

disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian,
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pemerintah nasional dapat berkonsentrasi dalam pembuatan norma, standar, prosedur,

supervisi dan fasilitasi.

4. Perlu segera dikeluarkan kebijakan Land Reformi yang mengatur secara tegas

pengguguran hak atas penguasaan dan pengelolaan tanah negara yang terlantar oleh

perusahaan dan atau pribadi setelah batas waktu lima tahun agar dapat dimanfaatkan

untuk kepentingan masyarakat.

5. Perlu pengaturan mengenai biaya operasional Gubernur yang tidak terikat dengan besar

kecilnya PAD. Praktek selama ini menunjukkan bahwa untuk Daerah provinsi yang

memiliki PAD yang relatif kecil, Gubernur dihadapkan pada keterbatasan dukungan

finansial dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membantu

daerah dimaksud, sehingga biaya operasional terpenuhi secara minimum.

6. Dalam masa 2 (dua) tahun pertama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 perlu diselenggarakan forum dialog reguler

antara Gubernur dengan Presiden atau yang mewakili Presiden mengenai topik

permasalahan yang dianggap penting sebelum diimplementasikan.

7. Mengingat ketentuan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan

meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara, perlu

dilakukan pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah

provinsi, dan Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan di kawasan

perbatasan negara tersebut.

8. Dalam pengaturan Daerah Provinsi berciri kepulauan perlu ditegaskan adanya arah

kebijakan yang memandang Daerah Provinsi dimaksud sebagai satu sistem pulau-pulau.

Dengan arah kebijakan tersebut, maka pengaturan mengenai Daerah Provinsi yang berciri

kepulauan, baik yang berkaitan dengan masalah keuangan, ekonomi dan sosial budaya,

termasuk demografi dan penataan daerah, harus disesuaikan dengan ciri kepulauannya.

9. APPSI sepakat dan mendukung penuh pendapat Ketua BPK RI tentang pengembalian

atas kerugian keuangan negara dalam Temuan Pemeriksaan BPK sebelum batas 60 hari

sejak ditetapkannya temuan tersebut, sebagai sesuatu yang dinyatakan bersih dari sudut

audit keuangan negara. Berdasarkan pandangan tersebut, disarankan kepada Presiden agar

memerintahkan kepada semua aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan ini sebagai

objek pemeriksaan.

10. APPSI sepakat dengan pandangan Menteri Dalam Negeri bahwa wewenang untuk

menetapkan pelaksana tugas bagi kabupaten/kota yang bupati/walikotanya berakhir masa

jabatannya berada sepenuhnya pada gubernur. Untuk maksud itu, disarankan kepada

Menteri Dalam Negeri agar menetapkan kewenangan ini dengan suatu Keputusan

Menteri.
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Sumber Berita :

Siwalima, 28 Februari 2015

Catatan :

 Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) telah dideklarasikan oleh

Gubernur seluruh Indoenesia pada tanggal 6 Juni 2000 di Jakarta. Pembentukan asosiasi

ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetang Pemerintahan

Daerah Pasal 115, dan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun

2000 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Dewan

Pertimbangan Otonomi Daerah. Dimana peraturan perundang-undangan tersebut diatas

mengamanatkan bahwa untuk duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi

Daerah perlu adanya Asosiasi Pemerintahan Daerah, disamping Wakil-Wakil Daerah

yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia sepakat untuk

membentuk Asosiasi Pemerintah Provinsi sebagai wadah kerjasama antar Pemerintah

Provinsi Seluruh Indonesia, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan

Otonomi Daerah di Indonesia.

 Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dalam menjalankan fungsinya

berlandasakan pada Konstitusi Negara, mentaati peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dan menjaga serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam lingkungan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, percaya diri

kreatif dan bertangung jawab. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sebagai

wadah interaksi kepemimpinan pada tingkat nasional berkomitmen untuk membangun

pemahaman yang sama dan tajam tentang bagaimana seharusnya Pemerintah Provinsi

dikelola, dan bagaimana potensi daerah yang menyebar diseluruh provinsi di Indonesia

diarahkan untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dari generasi ke generasi.

 Maksud dan Tujuan APPSI

APPSI mempunyai maksud untuk membina kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah

Provinsi yang saling menguntungkan, dan membina hubungan yang harmonis antara

Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, dalam rangka mendukung suksesnya

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah, serta terwujudnya

kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

APPSI mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Provinsi yang demokratis,

professional, bersih, terpercaya, dan bertanggung jawab;

b. Memelihara kebhinekaan masyarakat daerah seraya memperkuat ikatan kebangsaan

demi terwujudnya persartuaan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia;
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c. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar daerah, antar pemerintah daerah

dengan pihak ketiga serta badan-badan kerjasama Internasional, demi meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah dan terpeliharanya hubungan yang serasi antara

Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, antar Pemerintah Provinsi serta antara

Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

d. Memberikan informasi dan tukar-menukar pengalaman dalam penyelenggaraan

Pemerintah Provinsi;

e. Membangun kesamaan persepsi pemahaman mengenai peran Gubernur sesuai dengan

dinamika dan tantangan yang dihadapi;

f. Memperjuangkan kepentingan Provinsi dalam pembangunan dan pensejahteraan

rakyat daerah, memperoleh hak-hak dasar Daerah Otonom secara adil dan

proporsional, baiklangsung, maupun melalui wakil APPSI yang duduk sebagai

Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

g. Memberikan dorongan, memfasilitasi, dan membantu memperdayakan daerah melalui

kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian, konsultasi, seminar/lokakarya dan lain

sebagainya, dalam upaya peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi.

 Rapat Kerja Nasional (Rekernas) APPSI Tahun 2015 dilakasanakan di Kota Ambon

dengan Pemerintah Provinsi Maluku sebagai tuan rumah pada tanggal 26 s.d. 28 Februari

2015, yang dibuka dengan resmi oleh Wakil Presiden, Yusuf Kalla dan dihadiri juga oleh

Ketua BPK RI, Harry Azar Asis, dan Menteri Dalam Negeri sebagai narasumber dalam

acara dimaksud.

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang secara

substansial mengatur mengenai perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan

wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memilih Kepala Daerah

(Gubernur/Walikota/Bupati). Regulasi ini muncul terkait dengan berlakunya Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara

langsung.

i Landreform, land = tanah ; reform = perbaikan; perubahan.
Landreform (arti luas), perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya serta penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan
kemampuannya.
Landreform (arti sempit), perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan
hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.
(Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara)


