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Ucapan dan rasa syukur kupanjatkan kepada Tuhan YME. 

atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan-Nya, saya telah da- 

pat berhasil menyeleeaikan tugas kewajiban saya dalara me-- 

nyusun skripsi ini.

Skripsi ini raasili banyak kekurangan mengingat ter- 

batasnya kemampuan, pengalaman dan literatur yang saya mi- 

liki, serta dalam praktek pemerintahan di Daerah hanya se- 

dikit sekali yang saya ketahui, walau telah dibantu oleh 

berbagai pihak dalara penulisan skripsi ini, atas kekurang- 

an-kekurangan tersebut saya bersedia menerima kritik-kri - 

tik demi perbaikan dan peningkatan pengetahuan hukum saya 

dan dapat berguna bagi pengembangan Hukum Administrasi Ne

gara pada umuranya.

Pada kesempatan ini saya ucapkan teriraa kasih kepa

da Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, juga 
* * i'4

kepada Ibu latiek Sri Djatmiati, S,H. eelaku pembimbingfi> 

yang telah berjerih payah dan penuh kesabaran dalara mem - 

berikan bimbingan demi terselesainya skripsi saya ini, ser

ta Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada 

saya sewaktu masih kuliah, dan tak lupa kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam melengkapi bahan yang menunjang 

skripsi ini,

Surabaya, 6 Oktober 1984 

Penyusun.
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PENDAHULUAN

Bab I.

1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusannya

Di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan tidak di- 

pu8atkan pada pusat pemerintahan saja, tetapi sebagian u- 

ruean pemerintahan diselenggarakan di daerah-daerah, yang 

dijalankan berdasar azas deeentralisasi, azas dekonsentra- 

si dan azas tugas pembantuan, dan penyelenggaraan pemerin

tahan ini sesuai dengan keadaan daerah-daerah yang bersang- 

kutan. Apabila Wilayah suatu negara menjadi luas, tidaklah 

mungkin lagi seluruh urusan negara dapat diselesaikan oleh 

alat-alat perlengkapan yang hanya berkedudukan di pusat pe

merintahan negara saja, disamping ita perlu diadakan alat- 

alat perlengkapan pemerintahan di Daerah yang dtsebarkan 

ke eeluruh Wilayah Negara untuk menyelesaikan urusan-urus- 

an yang terdapat di Daerah^•

Namun penyelenggaraan pemerintahan oleh Daerah-da

erah ini harus sedemikian rupa aehingga tidak boleh meng- 

hilangkan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seper- 

ti pasal 1 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 disebutkan ^'Ne

gara Indonesia ialah Negara Kesatuan Kemudian dalam 

Penjelasan pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 juga disebut-

R. Joeniarto, Perkembangan Pemerintah Lokah, Alum
ni, Bandung, 1983, h.2.1.

1
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kan :"01eh karena Negara Indonesia suatu 'eenheidstaat*, 
maka Indonesia tidak akan nempunyai daerah di dalam ling- 

kungan yang bersifat fstaatf juga". Dan di dalam Penjelas- 

an Umum angka 1 huruf h Undang Undang noraor 5 tahun 1974 

(tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah) ditentukan 

pula sebagai berikut dalam melaksanakan usaha-usaha

dan kegiatan-kegiatan apapun dalam rangka kenegaraan harus 

tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia11.

Agar supaya penyelenggaraan pemerintahan di Daerah 

berjalan dengan baik tanpa hambatan-hambatan, serta men- 

jamin terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia! 

harus dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat, karena Pe- 

merintah Pusatlah yang bertanggungjawab atas berhasilnya 

keselurtihan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah di Da

erah. Tetapi hal ini tidak inungkin dilakukan sendiri oleh 

Pemerintah Pusat mengingat banyaknya tugas yang dihadapi 

dalam Wilayah yang begitu luas ini, disamping itu lebih 

efisien bila diserahkan kepada aparatnya yang ada di Dae

rah, salah satu aparat yang raengawasi penyelenggaraan pe

merintahan di Daerah, khususnya di Daerah Tingkat I Jawa 

Timur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I*

Pasal 80 dan 81 huruf d Undang Undang nomor 5 tahun 1974, 

mendasari tugas Gubernur dalam mengawasi penyelenggaraan 

pemerintahan di Daerah. A
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I walau telah dite- 

tapkan sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerin-
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tahan di Daerah, di dalam prakteknya, penyelenggaraan pe

merintahan di Daerah Tingkat I Java Timur masih terdapat 

permasalahan-permasalahan yang dapat berakibat kurang lan- 

carnya penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I, 

disamping itu oleh Majelis Permueyawaratan Rakyat masih 

ditetapkan perlunya peningkatan pengawasan dalam rangka 

penertiban aparatur Pemerintah baik di tingkat Pusat mau- 

punDaerah (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 

II/MPR/1983 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara). Ju- 

ga baru-baru ini dalam rapat kerja terbatas para Gubernur 

di Jakarta, Menteri Dalam Negeri masih menghendaki kepada 

para Gubernur agar menciptakan aparat yang bersih dan ber- 

wibava serta efisien di Daerahnya.

Contoh kongkrit yang dikemukakan di bawah ini tentang per

masalahan yang dapat mempengaruhi lancarnya penyelenggara

an pemerintahan di Daerah Tingkat I Java Timur.

Tanah di Pulosari dan Karangan Desa Gunungsari Ke- 

camatan Karangpilang Kotamadya Surabaya, yang telah dibe- 

baskan oleh bagian Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya ta- 

hun 1976, semula dimaksudkan untuk pembangunan fasilitas 

umum (untuk membangun Kebun Binatang dan Rumah Sakit). 

Ternyata dalam prakteknya tidak sesuai dengan tujuannya 

dan digunakan untuk membangun rumah mewah oleh pihak swas- 

ta pT. Chris Kencana Surabaya, dengan hak mengelola dida» 

sarkan pada Surat Persetujuan Penunjukan Lokasi dari Wali- 

kotamadya Surabaya, no. 46/Pers/1980 tanggal 19 April 1980.
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Sehubungan dengan hal ini dikeluarkan Surat Izin Prinsip

Gubernur tentang ijin pembebasan penggarapan .tanah Desa

Gunungsari Kecamatan Karangpilang Surabaya, nomor 593/88/

11783/031/1981 tanggal 18 Mei 1981, dan tidak ditegaBkan

2
daerahnya, batae tanahnya .

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Ting

kat I tersebut terdapat kekurangan yuridis dalam pembentuk- 

an kehendakAlHsvorming yang terganggu dan kurangnya su- 

atu ketegasan mengenai daerahnya dan batae tanahnya, se - 

hingga dapat mengakibatkan keefektifan dan efisiensi pe - 

nyelenggaraan pemerintahan kurang dapat terjamin.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut bagaimana/ 

peranan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menangani 

permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peme

rintahan di Daerah Tingkat I dan bagaimana usaha pening-^r
katan pengawasannya agar penyelenggaraan pemerintahan di 

Daerah Tingkat I dapat berdayaguna dan^berhasilguna, di- 

samping itu kedudukan dan fungsi Gubernur sebagai apakah 1 

sehingga diberi tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pe

merintahan di Daerah Tingkat I. Karena faktor-faktor ini- 

lah yang membangkitkan saya untuk membahas permasalahan 

tersebut, khususnya permasalahan yang terjadi di Daerah 

Tingkat j Java Timur tentang "Pengawaaan Gubernur Kepala 

p
Wawancara dengan Team Lembaga Kemasyarakatan dan 

Bantuan Hukum Surabaya, 1 Desember 1983.
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Daerah Tingkat I Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pe - 

merintahan Di Daerah Tingkat I".

Pemilihan obyek pembahasan skripsi di Daerah Ting

kat I Jawa Timur berdasar pertimbangan-pertimbangan anta- 

ra lain :

1. Banyak program-program pembangunan yang oleh pemerin - 

tab ditempatkan di Sana, misal bidang perindustrian, 

maritim, perdagangan, pendidikan dan lain-lain*

2. Dari sudut pemerintahan dan pembangunan, Daerah Ting

kat I Jawa Timur telah banyak mengalami perkembangan 

dan pembaharuan terutama dalam bidang pembangunan ba - 

nyak sekali menunjukan kemajuan, walau banyak sekali 

aspek-aspek yang masih membutuhkan penanganan dalam pe- 

nyempurnaan lebih lanjut.

3. Dalam mewujudkan tertib pemerintahan di Daerah Tingkat

I Jawa Timur masih banyak hal-hal yang harus mendapat- 

kan pembinaan dan pengawasan.

2. Penjelasan Judul

Judul di atas termaktub di dalamnya suatu kata-ka- 

ta wPengawasanrt, maksudnya adalah suatu proses untuk men- 

jaga kemudian melakukan penelitian/penyelidikan terhadap 

praktek yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di Daerah Tingkat I Jawa Timur, agar tujuannya sejalan de

ngan rencana yang telah ditetapkan.

M. Manullang mengatakan pengawasan merupakan suatu proses
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untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,

menilainya dan raengoreksl bila perlu dengan maksud supaya
x

pelaksanaan pekerjaan sesual dengan rencana semula .

F. Sukerai mengatakan pengawasan adalah suatu usaha untuk

raenjaga agar suatu tindakan sesuai dengan yang seharus-

4
nya .

Yang dimaksud "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja

va Timur" di sini dalam kedudukannya selaku Kepala Wilayah 

Administratif yaitu sebagai aparat Pemerintah Pusat dl Da

erah Tingkat I Jawa Timur dalam menjalankan urusan peme' * 

rintahan umum.

"Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Tingkat I” 

dimakstidkan e®bagai pengadaan dan pengurusan segala kegi- 

atan yang dilakukan oleh aparat pemerintah di Daerah Ting

kat I Jawa Timur, yang dijalankan berdasar azas desentra^ 

lisasi, azas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan.

3. Alasan Pemllihan Judul

Berpangkal tolak dari pasal 81 eub d Undang Undang 

nomor 5 tahun 1974 ditentukan bahwa ’."Kepala Wilayah ber- 

wenang, bertugas dan berkewajiban membimbing dan mengawasi 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah". Jadi demi kewibawa-

^M. Manullang, Dasar-dasar Management, cet. V, Gha- 
lia Indonesia, Jakarta, T9i?T7 h71v3".

^F* Sukemi, "Masalah Tata Pengawasan Pembangunan", 
Hukum dan Keadilan, no. 16 Th. VII, Nopember-Desemberf
1980 , h •1i .
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an Pemerintah di Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan 

di Daerah berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah 

perlu adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerin- 

tahan di Daerah, Disamping itu dengan pengawasan dapat di- 

ketahui kesulitan-kesulitan aparat pemerintah di daerah 

dalam menjalankan urusan-urusannya demi terciptanya ter- 

tib pemerintahan di Daerah. Dengan pengawasan pula dapat 

dicegah adanya bentuk hambatan, penyimpangan terhadap pe

nyelenggaraan pemerintahan di Daerah, untuk selanjutnya 

dapat dicari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulit- 

an-kesulitan, atau kegagalan dalam menyelenggarakan peme

rintahan di Daerah secara baik dan seefisien mungkin,

Guna mengetahui pelaksanaan dalam praktek pengawas

an terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah khusus- 

nya di Daerah Tingkat I Jawa Timur yang dilakukan oleh Gu

bernur, oaka masalah inilah yang mendorong saya untuk mem- 

bahas skripsi ini. Dengan membatasi permasalahannya sebar 

gai berikut :

1.'Sampai sejauh mana tugas Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I Jawa Timur melaksanakan pengawasan terhadap pe - 

nyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I.

2. Sampai sejauh m^na peran Gubernur Kepala Daerah Ting - 

kat I Jawa Timur dalam menangani masalah yang berkait- 

an dengan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan 

di Daerah Tingkat I,
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3. Sampai sejauh mana keterlibatan Gubernur dalam usaha - 

nya untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyeleng^- 

garaan pemerintahan di Daerah Tingkat I dalam mencip'- 

takan tertib pemerintahan di Daerahnya.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini selain bertujuan untuk meae- 

auhi* salah-‘satu: syaratimutlak mencapai gelar kesarjanaan 

(Sarjana Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

juga diharapkan sebagai dasar pandangan yang berdayaguna 

dari keadaan nyata yang ada dalam praktek penyelenggaraan 

pemerintahan di Daerah Tingkat I Jawa Timur, terutama da= 

lam hal para aparat pemerintah di Daerah Tingkat I menja- 

lankan tugas dan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan pe

merintahan di Daerah Tingkat I.

Dan bagaimana pengawasah yang dilakukan Gubernur Kepaja 

Daerah Tingkat I Jawa Timur sehingga benar-benar tercipta 

tertib pemerintahan di Daerahnya,

Disamping itu memberi sumbangan pikiran bagi kalangan pem- 

baca yang ingin mendalami ilmunya di bidang hukum.umumnya, 
dan Hukum Adninistrasi Negara pada khususnya*

5* Metodologi
Uraian dalam pembahasan masalah tersebut adalah se

bagai berikut : 

a* Pendekatan masalah.

Masalahnya didekati dengan menggunakan metode des-
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kriptif analitis.

Deskriptif yaitu menuliskan apa adanya dari data kepusta- 

kaan yang ada serta data yang diperoleh dari riset di Kan- 

tor Gubernur Propinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya menga- 

nalisa data-data yang telah diperoleh tadi.

Pembahasan permasalahannya ditinjau baik dari segi teori 

yang menunjang, maupun dari segi praktek penyelenggaraan 

pemerintahan di Daerah Tingkat I Jawa Timur maupun peran- 

an Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur selaku pe.- 

ngawas dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pe - 

nyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I. --

Untuk penulisan selanjutnya ditinjau mengenai pe - 

raturan perundang-undangan yang berlaku berikut memban- 

dingkan dengan prakteknya,

b. Sumber data.

Bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini pertama-ta- 

ma dihimpun dari studi kepustakaan yang menyangkut ilmu 

hukum, antara lain dari buku-buku, brosur, maj^lah, surat 

kabar yang berhubungan dengan masalah Hukum Administrasi 

Negara di Daerah. Kedua dari studi lapangan, yaitu hasil 

wawancara dengan para pihak yang berwehang dari Kantor Gu

bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur antara lain da> 

ri Kantor Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Timur dan Biro Bina Pemerintahan Propinsi Daerah Ting

kat I Jawa Timur.
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c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data*

Langkah pertama yang akan saya ambil adalah pengum

pulan data dari perpustakaan dengan membaca literatur, ma- 

jalah, surat kabar atau catatan-eatatan lain yang berhu - 

bungan dengan pokok pembahasan, keraudian melakukan survey 

dengan menghubungi instansi-instansi yang bersangkutan un

tuk melakukan wawancara*

Setelah data terkumpul semua, langkah berikutnya 

adalah prosedur pengolahan data yaitu data yang sudah ada 

saya pisahkan ke dalam bab-bab atau sub bab masing-masing 

sesuai dengan bidang yang akan dibahas.

d. Analisa data.

Data yang sudah terkumpul tadi dianalisa dengan ja- 

lan mempergunakan metode deskriptif analitis.

Deskriptif berarti memaparkan serta menapsir data yang pa

ling relevant dengan masalah pokok yang dibahas di dalam 

skripsi ini.

Analitis artinya data yang telah terkumpul itu disusun ee- 

cara sistematis lalu dianalisa,

6. Sistematlka dan pertanggungjawabannya

Bab I pendahuluan, dimaksudkan untuk diketahui me- 

ngenai gambaran umum dari keseluruhan pembahasan skripsi 

ini, sehingga dapat dijadikan rumusan pada penulisan-pe- 

nulisan selanjutnya, dieanping itu agar mudah dimengerti 

oleh pembaca tentang ^usiinan‘-dari skripsi ini mak'a piate- 

matika dan pertanggungjawabannya saya letakkan pada bab I.

10
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Bab II dibahas mengenai pelaksanaan penyelenggara

an pemerintahan di Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan ha- 

rapan agar pembaca memahami dahulu mengenai pengertian pe

merintahan di Daerah dan bagaimana penyelenggaraannya da

lam praktek yang dilakukan di Daerah Tingkat I Jawa Timur 

sehingga pembaca dapat mengetajui praktek yang dilakukan 

oleh aparat pemerintah di Daerah Tingkat I dalam menjalan- 

kan urusan-urusannya demi terselenggaranya pemerintahan di 

Daerah dengan baik.

Bab III pembahasannya mengenai masalah peranan Gu- 

bernur sehubungan dengan pengawasannya terhadap penyeleng

garaan pemerintahan di Daerah Tingkat I, dimaksudkan agar 

diketahui apakah penyelenggaraan pemerintahan di Daerah 

Tingkat I dijalankan seguai dengan kebijaksanaan yang te

lah ditetapkan,, petflu adanya lembaga yang mengawasi menge

nai masalah ini dari aparat Pemerintah Pusat, dalam ha! 

ini Gubernur dalam kedudukannya selaku aparat Pemerintah 

Pusat di Daerah Tingkat I Jawa Timur, Akan tetapi setelah 

diaturnya lembaga pengawas di atas, masih juga dijumpai ke- 

sulitan-kesulitan atau masalah lain yang menghambat lan-

carnya penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I Ja-
i

wa Timur tentu membutuhkan penanganan pengawasan dengan se- 

gera. Dalam hal ini bagaimana peran Gubernur di dalam mena- 

ngani :- masalah yang berkaitan dengan terlaksananya penye

lenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I, dan bagaima-

11
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rana usaha Gubernur dalam meningkstkan'pengawasan terha - 

dap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I. De

ngan demikian terciptalah tertib pemerintahan di Daerah - 

nya.

Bab IV merupakan bab terakhir yang pembahasannya sa

ya tutup dengan memberi kesimpulan dari seluruh pembahas

an skripsi di atas, serta memberi saran-saran yang bersi- 

fat membangun terhadap kekurangan-kekurangan di dalam prak- 

tek dari pada peranan yang dimainkan oleh Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I selaku pengawas terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan di Daerah Tingkat I, sehingga pembaca menge- 

tahui jalan keruar yang ditempuh oleh Gubernur dalam usa- 

hanya menciptakan tertib pemerintahan di Daerah Tingkat I 

melalui peningkatan pengawasannya terhadap penyelenggara

an pemerintahan di Daerah Tingkat I Jawa Timur.
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Bab II.

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

1• Pengertlan Pemerintahan DI Daerah

Pembagian Daerah di dalara pasal 18 Undang Undang

Daaar 1945 ditentukan, bahwa :"Pembagian Daerah Indonesia

atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan peme* -

rintahannya ditetapkan dengan Undang Undang”. Lebih lan- -

jut dalam penjelaBannya disebutkan :

Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "eenheidstaat"f 
maka Indonesia tak akan mempunyai Daerah di dalam ling- 
kungannya yang bersifat "staat" juga. Daerah Indone?- 
sia akan dibagi dalam daerah Propinsi, dan daerah Pro
pinsi akan dibagi dalara daerah yang lebih kecil. Dae
rah- daerah itu bersifat autonoom (streek dan locale 
rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administra- 
si belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetap.- 
kan dengan Undang Undang. Di Daerah-daerah yang bersi
fat autonoom akan diadakan Badan Perwakilan Daeraht 
oleh karena di Daerahpun pemerintahan akan bersendi < 
atas dasar permusyawaratan.

Dari isi dan jiwa pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 

beserta penjelasannya sebagaimana tersirat di atas, jelas- 

lah bahwa ;

a* Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi da - 

lam daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahanya 

ditetapkan dengan Undang Undang. 

b. Daerah-daerah yang dimaksud ada 2 macam yaitu :

1. Yang bersifat otonom, yang disebut Daerah Otonora.

2. Yang bersifat administrasi, yang disebut Wilayah Ad-
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ministratif.

Sebagai konsekwensi dari pasal 18 Undang Undang Da

sar 1945, sehingga pemerintah diwajibkan melaksanakan azas 

desentralisasi (penyerahan urusan pemerintahan dari peme

rintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi 

urusan rumah tangganya) dan azas dekonsentrasi (pelinpah- 

an wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah tingkat 

atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di Daerah) di bidang ke- 

tatanegaraan* Disamping itu menurut Undang Undang nomor 5 

tahun 1974 juga diwajibkan melaksanakan azas tugas pemban- 

tuan.

Sebagai pelaksana pasal 18 Undang Undang Dasar 1945, 

oleh pasal 2 Undang Undang nomor 5 tahun 1974 ditentukan 

bahwa :"Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Wilayah Nega

ra Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah-daerah 

Otonom dan Wilayah-wilayah Administratif". Serta dalam pa

sal 3 ayat 1 nya menentukan bahwa :nDalam rangka pelaksa*-. 

naan azas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Ting

kat I dan Daerah Tingkat II11* Dan pasal 72 Undang*'uridang 

nomor 5 tahun 1974 menentukan, bahwa :

ayat 1 : Dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi, 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
diftagi dalam Wilayah-wilayah Propinsi dan ir 
bukota Negara, 

ayat 2 : Wilayah Propinsi dibagi dalam Wilayah-wilayah 
Kabupaten dan Kotamadya.

Berdasar beberapa ketentuan di atas di daerah ter- 

dapat dua jenis pemerintah daerah, yakni :
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a. Pemerintah Daerah Otonom, sebagai pelaksana azas desen- 

tralisasi dan azas tugae pembantuan.

b. Pemerintah Wilayah Administrate, sebagainpelaksana a- 

zas dekonsentrasi.

Yang dimaksud Pemerintah Daerah Otonom adalah Kepala Dae

rah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelengga - 

rakan wewenang melaksanakan berbagai urusan ruraah tangga- 

nya, dan didalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di- 

banta oleh Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah (pa

sal 13 Undang Undang nomor 5 tahun 1974). Untuk memperkem- 

bangkan perekonomian Daerah dan untuk menarabah penghasil^ 

an daerah oleh daerah dapat dibentuk Perusahaan Daerah, 

yang harus didasarkan atas azas-azas ekonomi perusahaan 

yang sehat (pasal 59 ayat 1 Undang Undang nomor 5 tahun 

1974).

Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bermanXar*

at kepada Kepala Daerah mengenai segala hal ikhwal tentang

penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dibentuk Badan Per-

timbangan Daerah (pasal 46 Undang Undang no. 5 !fcahuhr1974).

Pemerintah Daerah Otonom menurut Joeniarto disebut

sebagai Pemerintah Lokal yang berhak mengatur dan mengurus

rumah tangga sendiri (Lokal autonomous Government), serta

terdapat dua macamnya yaitu :

1* "Pemerintah Daerah yang berhak mengatur dan mengu
rus rumah tangga sendiri" (rural local autonomous 
government);

2. "Pemerintah Kota yang berhak mengatur dan mengurus
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rumahf-tangga sendiri" (urban local autonomous govern
ment) .

?) Sedangkan Pemerintah Wilayah adalah : Kepala Wila

yah beserta perangkat lainnya yang menyelenggaftan urusan 

pemerintahan umum di Daerah.

Pemerintah Wilayah ini menurut Joeniarto dikatakan sebagai 

Pemerintah Lokal Administratif (Local State Government) 

yang dibedakan :

1. Pemerintah Lokal Administratif Khusua Pusat (Instansi 

Vertikal);

2. Pemerintah Lokal Administratif Umum Pusat (Pamong Pra- 

ja atau Kepala Wilayah)^.

Dari uraian di atas sehingga dapat disimpulkan pe- 

ngertian pemerintahan di Daerah adalah : penyelenggaraan 

urusan pemerintahan berdasar azas desentralisasi, dekon - 

sentrasi dan azas tugas pembantuan di Daerah (Undang Un - 

dang nomor 5 tahun 1974 bagian Penjelasan Umum angka 1 sub 

a)* Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi Daerah 0- 

tonom dan Wilayah Administratif dilaksanakan oleh Peraerin- 

tah Daerah dan Pemerintah Wilayah. Untuk menghindarkan a- 

danya dua macam pimpinan di Daerah dan untuk mencegah hara- 

batan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemerin - 

tahan bagi Daerah Otonom dan Wilayah Administratif, dilak-
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sanakan bersamaan (slmultan) dalam satu tangan Gubernur 

Kepala Daerah antara lain ditetapkan sebagai Kepala Dae. - 

rah merangkap Kepala Wilayah karena jabatannya (pasal 79 

Undang Undang nomor 5 tahun 1974).

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Tingkat I Jawa 

Timur

Di dalam alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 

1945 ditentukan untuk membentuk suatu Pemerintah Ne

gara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan ke- 

sejahteraan umum,

Untuk menjalankan kewajiban tersebut pemerintah menyeleng- 

garakan fungsi dan wewenangnya yang diletakkan di atas lan- 

dasan falsafah Pancasila dan landasan konstitfcsionil Un * 
dang Undang Dasar 194 5 *

Tetapi wewenang (kekuasaan).,;Pemerintah tersebut se- 

bagian dieerahkan ke Daerah-daerah mengingat dan berdasar 

pertimbangan-pertimbangan, antara lain :

- Luasnya wilayah Indonesia.
- Banyaknya jjumlah penduduk.
- Geografis menunjukkan Indonesia terdiri atas banyak 

kepulauan.'
- Aneka ragamnya jenis dan bentuk sosial budaya.
- Kpndis'i sosial ekonomi yang variable.
- Jumlah dan jSnis proyek-proyek pembangunan yang di- 

tangani1•

Tsoenandar Prijosoedarmo, Kebijaksanaan Umum Dan 
langkah,.Uaaha Penyempurnaan Aparatur Pemerintah Di Daerah 
Dan Aparatur^emerinxalian Pe sa, h.4 *
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Sehubungan dengan hal-hal di atas diperlukan peme

rintah di Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang ada 

di Daerah* Urusan-urusan pemerintah yang ada di daerah raa- 

camnya adalah ;

1. Urusan-urusan Pusat yang pelaksanaannya ditangani oleh 

^aparat Pusat di Daerah (dekonsentrasi), yaitu Kantor- 

kantor Wilayah Departemen*

2* Urusan-urusan Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah 

Daerah (tugas pembantuan).

3. Urusan-urusan Daerah yang ditangani oleh aparat Daerah 

(desentralisasi).

Yang penyelenggaraannya didasarkan pada pasal 18 Undang Un

dang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang Undang 

nomor 5 tahun 1974 bagian Penjelasan Umum angka 1 sub d t 

dan Undang Undang ini dijiwai oleh Ketetapan Majelis Per- 

musyawaratan Hakyat nomor IY/MPR/1973 yang menetapkan prin- 

sip-prinsip pokok sebagai berikut :

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang tersebar di 
seluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan 
politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang sera- 
si antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keu^ 
tuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan oto- 
nomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dapat 
menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah dan dilak
sanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi*

Prinsip yang digunakan untuk menyelenggarakan peme

rintahan di Daerah Tingkat I Jawa Timur adalah otonomi yang 

nyata dan bertanggungjawab yaitu telah dilaksanakan bebera- 

pa fungsi, tugas dan pengaturan pemerintah yang telah dise- 

rahkan berdasar azas desehtralisasi dan dilaksanakan bersa-
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ma-sama dengan dekonsentrasi. Tugas pembantuan dipertegas 

prosedur dan pembiayaannya.

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah Tingkat I 

sesuai dengan Undang Undang nomor 5 tahun 1974 yaitu ter- 

ciptanya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerin - 

tahan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan melancarkan 

pelaksanaan pembangunan. Untuk ini kegiatan Pemerintah Da

erah Tingkat I harus terarah kepada :

Terjaminnya perkembangan dan pembangunan Daerah serta 

mendorong Pemerintah Daerah untuk berinisiatif.

- Terselenggaranya pembinaan kestabilan politik dan kesa

tuan bangsa.

- Terjaminnya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pu - 

sat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan.

Sedangkan hakekat otonomi Daerah Tingkat I adalah 

secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri, yang 

diukur dari pendapatan asli Daerah Tingkat I, seperti dl- 

tentukan oleh Undang Undang nomor 5 tahun 1974 hakekat 0~ 

tonomi Daerah Tingkat I ini lebih dititik beratkan pada 

tanggungjawab dari pada hak, yaitu tanggungjawab melancar

kan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka raer.

ningkatkan kesejahteraan lahir batin, dalam suasana masya

rakat yang tenteram, tertib dan dinamis.

Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I 

dilaksanakan secara demokratis, rakyat berhak ikut eerta
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dalam pelaksanaan pemerintahan di Daerah, dengan”perwakil- 

an di Dewan Perwa&ilan Rakyat Daerah, yakni tercermim da

lam kegiatan di DPRD terutama dalam menggariskan kebijaksa- 

naan umum Pemerintah Daerah Tingkat I yang dijabarkan dalam 

Anggaran Pendapatan Beiartja Daerah. Penetapan APBD ini dila

kukan dengan mengikutsertakan rakyat melalui hak budget yang 

dimiliki DPRD (pasal 29 ayat 1 Undang Undang nomor 5 tahun 

1974), keikut sertaan rakyat di DPRD itu terlihat juga da

lam pengaturan urusan-urusan yang menjadi wewenang Daerah 

Tingkat I melalui atau pembuatan peraturan-peraturan daerah 

(pasal 38 Undang Undang nomor 5 tahun 1974).

Berdasar APBD dan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah 

Tingkat I melaksanakan kegiatan-kegiatan administratif dan 

tehnis operasionalnya dengan memperoleh pengawasan di DPRD.

Urusan pangkal pembentukkan Daerah Otonom Tingkat I 

jumlah dan jenisnya dimuat dalam Undang Undang pembentukkan- 

nya, yakni Undang Undang nomor 2 tahun 1950 yang telah diu- 

bah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 18 tahun 1950. 

Apabila urusannya sudah berkembang, dapat ditambah yang di- 

atur dengan ;

- Peraturan Pemerintah bila penyerahan datang dari Pemerin

tah Pusat.

- Peraturan Daerah bila penyerahan datang dari Daerah Ting

kat I itu sendiri, yang berlakunya sesudah mendapat penge- 

sahan dari Menteri Dalam Negeri.
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Penarobahan penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah Ting

kat I disertai perangkat, alat perlengkapan dan sumber pem- 

biayaan (pasal 8 Undang Undang nomor 5 tahun 1974).

Titik berat otonomi Daerah Tingkat I diletakkan pa

da Daerah Tingkat II (Penjelasan Umum Undang Undang nomor 

5 tahun 1974 tentang Otonomi Daerah nomor 2), yang berarti 

sejauh mungkin urusan diserahkan kepada Daerah Tingkat II 

secara bertahap dan disesuaikan dengan keadaan serta kemam- 

puan Daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk 

lebih meningkatkan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pem

bangunan, karena Daerah Tingkat II lebih langsung berhubung- 

an dengan masyarakat dan lebih mengerti keinginan dari ma

syarakat ♦

Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan azas desen

tralisasi wewenang dan tanggungjawab sepenuhnya dari Dae

rah Tingkat I baik penentuan kebijaksanaan, perencanaan, 

pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. 

Guna menyelenggarakan pemerintahan di Daerah dibentuk Se- 

kretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah (pasal 13 ayat 2 

Undang Undang nomor 5 tahun 1974)*

Pengaturan azas dekonsentrasi ditentukan secara te- 

gas dan terperinci mencakup, struktur organisasi, kewenang- 

an-kewenangannya, anggarannya dan hubungan kerjanya. Pelak- 

spnaan azas dekonsentrasi ini menjadi tanggungjawab Pemerin

tah Pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun
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pembiayaannya dan unsur pelaksananya adalah Instansi Ver- 

tikal (Undang Undang nomor 5 pasal 1 huruf h).

Disamping pelaksanaan azas desentralisasi dan dekon- 

sentrasi yang didasarkan prinsip-prinsip keserasian dengan 

tujuan (doelmatigheid) yang berafcti mengutamakan kedayaguna- 

an dan hasilguna, maka penyelenggaraan pemerintahan di Dae

rah Tingkat I dilaksanakan berdasar azas tugas pembantuan, 

WuJuSnya apabila suatu urusan akan lebih menguntungkan di

laksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka sekalipun urusan 

itu tetap merupakan wewenang Pemerintah Pusat, lebih ber- 

dayaguna dan berhasilguna bila diserahkan kepada Pemerin

tah Daerah.

Usaha peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di 

Daerah Tingkat I Jawa Timur yang mendukung peningkatan pem

bangunan, G-ubernur Kepala Daerah Tingkat I merupakan pengu- 

asa tunggal di bidang pemerintahan di Daerah (pasal 80 Un

dang Undang nomor 5 tahun 1974). Dalam arti merupakan ad

ministrator di bidang pemerintahan, pembangunan dan,..kemasya- 

r aka tan,

Sebagai administrator Pemerintahan, Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I memimpin penyelenggaraan pemerintahan di 

Daerahnya.

Sebagai administrator Pembangunan,^Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I menjadi koordinator pembangunan di Daerah

nya, dimana perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pe-
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mantapannya, semuanya menjadi tanggungjawabnya dengan ti

dak mencaropuri secara langsung di bidang tehnis dan admi

nistratif dilingkungan Instansi Vertikal. Di bidang peren

canaan dibantu oleh aparat yang dapat diandalkan (BAPPEDA) 

dan di bidang pelaksana pembangunan dibantu oleh Instansi 

Vertikal serta Dinas Otonom yang ada di Daerah Tingkat I 

serta di bidang pengawasan dibantu oleh Inspektorat Wila

yah Propinsi Daerah Tingkat I, hal ini untuk menjamin sukses- 

nya pembangunan sehingga tercapailah penyelenggaraan peme- 

rintahan di Daerah Tingkat I secara efektif.

Sebagai administrator kemasyarakatan, Gubernur mem- 

bina kehidupan masyarakat dalam segala bidang yaitu membina 

masyarakat agar proses pembangunan dapat berlangsung dengan 

lancar, tidak terganggu dan terhambat yang diakibatkan oleh 

gejala-gejala yang ditimbulkan oleh masyarakat, sebaliknya 

harus dapat memberi motivasi kepada masyarakat untuk ikut 

berperan serta kearah pembangunan yang berlangsung tertib 

dan bertahap menu^u terwujuflnya masyarakat yang maju dan se- 

jahtera sebagaimana digambarkan dalam Pembukaan Undang Un

dang Dasar 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah selalu tertu- 

ju pada pembangunan (p#njelaean Umum Undang Undang nomor 5 

angka 1 sub f), sehingga setiap gerak kegiatan penyelengga

raan pemerintahan di Daerah Tingkat I Jawa Timur dan pelak

sanaan pembangunan di Daerah Tingkat I harus tertuju pada
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tujuan yang hendak dicapai.

Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan pe- 

raerintahan di Daerah Tingkat I dan pelaksanaan pembangunan 

perlu adanya pengendalian, hal ini perlu untuk mengoreksi 

agar tujuannya tidak menyimpang dari rencana yang telah di

tetapkan.

Disamping pengendalian diperlukan pula koordinasi dalam pe

nyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I,yang dilaku

kan oleh Kepala Wilayah, bertujuan untuk mencegah terjadi* 

nya overlaping dan kesimpang siuran dalara kegiatan, karena 

urusan yang dilakukan oleh Instansi Vertikal dan urusan yang 

dilakukan oleh Jemerlatafc .DAeirah Bsngat erat hubungannya 

satu sama lain. Dengan koordinasi dimaksudkan pula untuk me- 

wujutJkan kerja sama, integrasi, sinkronisasi r.emua kegiatan 

pemerintahan di Daerah Tingkat I.

Berdasar prinsip-prinsip yang diuraikan di dalam Un

dang Undang nomor 5 tahun 1974 tersebut di atas, di dalam 

menyelenggarakan pemerintahan di Daerah Tingkat I Jawa Ti

mur perlu dilaksanakan mekanisme (cara kerja) pemerintahan 

di Daerah Tingkat I. Terutama hal tersebut untuk tercapai- 

nya program pembangunan yang sudah ditetapkan di Daerah Ting 

kat I Jawa Timur, diantaranya diterapkan sistem koordinasi, 

sistem disiplin dalam menjamin tercapainya tujuan, serte 

sistem kepastian.

Sistem koordinasi penerapannya menyentuh koordinasi
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vertikal dan horisontal. Secara horisontal, selalu dipeliha- 

ra hubungan kerja sama yang aerasi antara DPRD dengan Musya- 

warah Pimpinan Daerah dan dengan kekuatan sosial politik, 

sosial ekonorai serta sosial budaya, termasuk ABRI dan Apa- 

ratur Keamanan dan Ketertiban. Secara vertikal, dipelihara- 

nya penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi vertikal yaitu 

antara pimpinan Instansi Vertikal dengan Gubernur Kepala 

Daerah. Disamping itu tetap diselenggarakan rapat koordi

nasi tahunan, dalam bentuk Rapimda (Rapat pimpinan Daerah) 

dan Rasingram (Rapat Sinkronisasi Fenyusunan Erograra dan 

Anggaran) Daerah-daerah Tingkat II.

Sistera disiplin dimaksudkan untuk memelihara tercapa- 

inya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu dengan
Q

diterapkan "Panca Tertib Jawa Timur1 1 Ittantafanya t6*tlb 

program; textib anggaran, tertib administrasi, tertib pelak

sanaan, tertib pengendalian dan tertib pengawasan.

Titik beratnya pada tertib pelaksanaan dan tertib pengenda

lian serta pengawasan. Earena tertib pelaksanaan menyangkut 

sikap mental, disiplin, loyalitas dan dedikasi aparatur pe- 

laksana pembangunan baik di kantor maupun di lapangan. 

Sedangkan pengendalian dan pengawasan menyangkut tanggungja- 

wab setiap pimpinan pada semua jajaran. Tanggungjawab pe-
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ngendalian raemang lebih banyak diletakkan pada pimpinan, 

yakni atasan langsung kepada setiao aparatur pelaksana 

pembangunan, sejak dari pembangunan rencana, pembangunan 

program, sampai dengan pelaksanaan program pembangunan itu 

sendiri. Tanggungjawab pengawasan dipersyaratkan adanya 

upaya pengawasan yang bersifat preventif, represif dan ko- 

rektif sehingga lebih dijamin makin mengecilnya pemborosan, 

kebocoran, penyalahgunaan, penyimpangan dan kelambanan.

Sistem kepastian hukum dimaksudkan bahwa setiap tin- 

dakan aparat pemerintah di Daerah Tinakat I harus sesuai 

dengan tujuan atau kegunaannya (doelmatigheid), disampiijg 

itu harus berdasar pada hukum yanfe berlaku.

Dengan mekanisme pemerintahan di Daerah Tingkat I ini di- 

harapkan tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dica- 

pai dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I 

Jawa Timur.
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Bab III.

MASALAH PERANAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TIMUR SEBAGAI PENGAWAS TERHADAP 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TINGKAT I

•Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I 

Jawa Timur akan mencapai dayaguna dan hasilguna apabila 

mendapatkan bimbingan-bimbingan serta pengawasan yang me- 

ngarah kepada suatu perbaikan. Pengawasan ini hendaknya 

dilakukan oleh aparat pemerintah pusat, karena pemerin

tah pusatlah yang bertanggungjawab atas berhasilnya kese- 

luruhan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah di Daerah, 

salah satu aparat Pemerintah Pusat di Daerah Tingkat I 

Jawa Timur yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pe

merintahan di Daerah Tingkat I tersebut adalah Gubernur 

Kepala Daerah. Tugasnya dalam melaksanakan azas dekonsen

trasi .

Dalam membahas masalah peranan Gubernur Kepala Da

erah Tingkat I Jawa Timur swbagai pengawas terhadap penye

lenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I, sebelumnya 

adalah sangat penting untuk diketahui lebih dahulu kedu- 

dukan dan fungsi Gubernur Kepala Daerah dalam mengawasi 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I. 

Pasal 80 Undang Undang nomor 5 tahun 1974 ditentukan : 

"...sebagai tfakil Pemerintah adalah penguasa Tunggal di 

bidang pemerintahan dalam wilayahnya...".
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Selanjutnya Penjelasan Uraum Undang Undang nomor 5 tahun 

1974 angka 5 sub b nomor 1 raenentukan sebagai berikut :

"... sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah Penguasa Tung- 

gal di bidang pemerintahan di daerah.*.".

Adapun fungsi Gubernur dalam mengawasi penyeleng

garaan pemerintahan di Daerah Tingkat I tersebut tertuang 

dalam pasal 81 huruf d Undang Undang nomor 5 tahun 1974 

yang berbunyi : "Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wi

layah adalah membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pe

merintahan Daerah".

Ketentuan di atas memperlihatkan bahwa Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai pengawas ter

hadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I 

berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Ting

kat I Jawa Timur. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah 

penguasa tunggal di wilayahnya, artinya sebagai wakil pe

merintah dan penguasa tunggal adalah pejabat tertinggi 

di daerahnya di bidang pemerintahan, lepas dari persoalan 

pangkat. Sebagai aparat pemerintah pusat di Daerah Ting-: 

kat I berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di 

daerahnya dengan mempertanggungjawabkan keberhasilan da

ri pelaksanaan pemerintahan di daerahnya kepada presiden 

melalui menteri dalam negeri. Sebagai pemimpin pemerintah

an di daerahnya tepatlah' kalau Gubernur diberi tugas un

tuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Ting-
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kat I, karena fungsi pengawasan di sini termasuk tugas pe

merintahan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam ke- 

dudukannya selaku aparat Pemerintah Pusat di daerah.

Selanjutnya dikatakan oleh Bayu Surianingrat bahwa :

Fungsi pengawasan ini selalu tercakup dalam urusan a- 
tau tugas-tugas pemerintahan umum yang tidak diserah- 
kan kepada Daerah dan dilaksanakan oleh perangkat atau 
pejabat Pemerintah yang ada di Daerah, pengawasan ma- 
na adalah salah satu dari 4qgolongan tugas Pejabat Pe
merintah yang ada di Daerah .

Mengingat urusan-urusan yang diselenggarakan oleh 

Gubernur sangat luas terutama yang menyangkut masalah pe

ngawasan atas jalannya pemerintahan di Daerah Tingkat I, 

maka agar tugas-tugas yang dilakukan dapat berjalan seca

ra efisien, Gubernur perlu pelimpahkan tugas pengawasan 

tersebut kepada pembantunya atas petunjuk Menteri Dalam 

Negeri (penjelasan pasal 73 Undang Undang nomor 5 tahun 

1974). Aparat yang diserahi tugas oleh Gubernur di bidang 

pengawasan ini adalah Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah 

Tingkat I.

Kedudukan Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Ting

kat I sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerinr- 

tahan di Daerah Tingkat I ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 219 tahun 1979 (ten

tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wila-

Q
Bayu Surianingrat, Organisasi Pemerintah Wilayah/ 

Daerah, Aksara Baru, Jakarta, 1980, h * (f99.
?
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30

yah Propinsi) sebagai berikut :

"Inspektorat Wilayah Propinsi adalah perangkat pengawasan 

umum yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam kedudukan- 

nya selaku Kepala Wilayah Propinsi".

Fungsi Inspektorat Wilayah sebagai pengawas terha

dap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I, ter- 

tuang dalam pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 

219 tahun 1979, sebagai berikut :

a. Pemeriksaan terhadap setiap unsur dan atau instan- 
si di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Ting
kat I serta unsur dan atau instansi Departemen Da
lam Negeri yang meliputi bidang-bidang pembinaan 
sosial politik, pemerintahan umum, pemerintahan De
sa, Otonomi Daerah, pembangunan, pembangunan Desa, 
agraria, administrasi, peralatan, Perusahaan Dae1- 
rah yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I.

b. Pengujian serta penilaian atas hasil laporan berka- 
la atau sewaktu-waktu dari setiap unsur dan atau 
instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah 
Tingkat I serta unfcur dan atau instansi di ling
kungan Departemen Dalam Negeri di Daerah Tingkat I 
atas petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau penga- 
duan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalah- 
gunaan di bidang pembinaan sosial politik, pembi
naan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan de
sa ♦ pembinaan Otonomi Daerah, Pembangunan, pemba
ngunan desa, agraria, administrasi, organisasi dan 
ketatalaksanaan, Perusahaan Daerah yang dilakukan 
oleh unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerin
tah Propinsi Daerah Tingkat I dan atau instansi di 
lingkungan Departemen Dalam Negeri di Daerah Ting
kat I.

d. Pemberian pelayanan tehnis administratif dan meng- 
inventarisasi semua Peraturan Perundang-undangan 
serta kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri dan Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I di bidang yang menjadi 
tugas pengawasannya dan mempersiapkan rencana pro
gram pemeriksaan;
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Berdasar ketentuan di atas terlihat bahwa Inspek

torat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam 

kedudukannya sebagai Kepala Wilayah (Wakil Pemerintah Pu

sat), membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti

mur dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap penye

lenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I. Jadi Inspek

torat Wilayah Propinsi berada di bawah Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I t ikut bertanggungjawab atas kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I , dan ha- 

sil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Gubernur dengan 

harapan dapat menunjang rencana dan kebijaksanaan Pemerin

tah Daerah Tingkat I berikutnya.

Di dalam praktek, pengawasan terhadap penyeleng

garaan pemerintahan di Daerah Tingkat I Jawa Timur itu,
v

lebih dititik beratkan pada keseluruhan pelaksanaan tugas 

dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur 

baik mengenai urusan rumah tangga daerah maupun mengenai 

urusan tugas pembantuan dan komponen-komponen di lingkung- 

an Departemen Dalam Negeri di Daerah Tingkat I. Tetapi a- 

tas perintah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, Inspekto

rat Wilayah Propinsi juga berwenang mengawasi pelaksanaan 

tugas yang dilaksanakan oleh para Instansi Vertikal bukan 

di lingkungan Departemen Dalam Negeri di Daerah Tingkat I 

dengan program yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala
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Daerah Tingkat I1^.

Bimbingan dan pengawasan di sini tidak boleh di- 

artikan ikut serta menyelenggarakan hak mengatur dan me

ngurus rumah tangganya sendiri

Hal ini dikarenakan kalau sampai terjadi ikut campur tar*

ngan dalam penyelenggaraan hak otonomi akan berganti men-

jadi Pemerintah Administrasi saja. Karena perangkat pelak-

sana di Daerah Otonom adalah perangkat daerah itu send.i-

ri, dan perangkat pusat tidak boleh ikut campur tetapi ha-

nya menjaga saja agar pelaksanaan otonomi oleh Daerah be-

nar-benar diselenggarakan dan Daerah tidak sampai bertin-

dak melebihi wewenangnya. Perangkat Daerah ini melaksana-

kan urusan-urusan pusat yang telah diserahkan menjadi u-

12rusan Daerah sendiri
r

Dengan fungsi Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Timur sebagai pengawas terhadap penyeleng

garaan pemerintahan di Daerah Tingkat I ini sedikit banyak 

dicegah adanya usaha-usaha penyelenggaraan pemerintahan 

di Daerah Tingkat I untuk menyimpang dari garis kebijak-

1°Wawancara dengan Inspektorat Pembantu Bidang Pe
merintahan dan Agraria pada Kantor Inspektorat Wilayah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, 17 Januari 1984.

11
R. Joeniarto, op. cit.t h.219.

12
Dann Sugandha, Masalah Otonomi serta Hubungan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di~fndonesia, cet.~T, 
Sinar Baru, Bandung, 1981, h.71.
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sanaan yang ditentukan dari Pemerintah Pusat. Kalau tuju- 

an penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I ini 

dapat tercapai dengan sukses maka pengawasan beralih ben~ 

tuk menjadi pencarian langkah-langkah yang dapat mening- 

katkan dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraan peme

rintahan di Daerah Tingkat I, untuk ini perlu diketahui 

peranan yang dimainkan oleh Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Da

erah Tingkat I.

1. Dalam Menangani Masalah Yang Berkaitan Dengan Penye

lenggaraan Pemerintahan Di Daerah Tingkat I

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk pa

da tahun 1950 dengan dikeluarkan Undang Undang no. 2 ta

hun 1950 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Un

dang no. 18 tahun 1950 (tentang Pembentukan Propinsi Jawa 

Timur). Di dalam Undang Undang tersebut terlihat banyak 

sekali urusan-urusan yang diserahkan kepadaDaerah Ting

kat I Jawa Timur untuk diselenggarakan oleh aparat peme

rintah di Daerah Tingkat I, dan urusan-urusan yang dise

rahkan tersebut setiap waktu dengan mengingat keadaan da

pat ditambah. Disamping itu urusan tersebut dijalankan 

bersama-sama dengan urusan Pemerintah Pusat di Daerah yang 

dilimpahkan berdasar azas dekonsentrasi.

Dengan banyaknya urusan-urusan yang harus dilak

sanakan oleh Pemerintah di Daerah Tingkat I Jawa Timur
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tersebut, dalam prakteknya masih terdapat permasalahan- 

permasalahan yang mempengaruhi lancarnya penyelenggaraan 

pemerintahan di Daerah Tingkat I Jawa Timur yang akhirnya 

menimbulkan dampak negatlf bagi tereelenggaranya urusan- 

urusan tersebut.

Bentuk hambatan-hambatan dan penyimpangan-penyim- 

pangan yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerin

tahan di Daerah Tingkat I tersebut banyak aekali macam dan 

coraknya. Sebagai contoh kongkrit yang dapat dlkemukakan 

di sini merupakan suatu permasalahan-permasalahan yang ke- 

semuanya dapat menghambat terselenggaranya pemerintahan 

di Daerah Tingkat I, antara lain :

Masalah pembentukkan Dinas-dinas Daerah di Propin* 

si Daerah Tingkat I Jawa Timur, Dinas-dinas tersebut sudah 

dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 363 

tahun 1977 yaitu dibentuk berdaearkan terjadinya penyerah- 

an sebagian urusan Pusat kepada Daerah dan bertugas melak

sanakan sebagian urusan ruaab !tangga Daerah dalam bidang 

yang menjadi tanggungjawabnya, tetapi bagi Dinas Perindua- 

trian dan Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari Dinas Bi- 

na Marga, Dinas Pertanian dan Dinas Cipta Karya yang ma:4- 

sing-masing telah diatur dengan Peraturan Daerah, tetapi 

belum disahkan oleh pihak atasan yang berwenang mengesahr

kan yakni Menteri Dalam Negeri (masih ditangguhkan), se - 

dangkan Dinas Pendidikan dan Kehudayaan telah diatur de -
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ngan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 1979 dan telah disah- 

kan oleh Menteri Dalam Negeri nomor 061 - 35 * 055 tahun 

1983, namun Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja

wa Timur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut be- 

lum dibuat*^.

Masalah kekurangan personil di Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Timur sangat di - 

raeakan walaupun telah dapat melaksanakan tugas-tugasnya 

yaitu sebagai unsur staf benar-benar telah merabantu Pim - 

pinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, Personil yang mendukung relatif 

sangat terbatas jumlahnya sehingga ada kekurangan staf pa

da Kepala Sub Bagian I dan Sub Bagian II pada bagian Ba -

gian Keuangan, dimana maeing-masing hanya dibantu oleh se-
i

orang staf, tetapi jabatan-jabatan struktural semuanya te

lah terisi dan masalah kekurangan staf ini dikarenakan pe- 

gawainya dimutasikan pada unit kerja lainnya1̂ ,

Disamping permasalahan-permasalahan di atas, masih 

terdapat contoh kasus yang juga dapat berakibat terhambat- 

nya penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I.

1^Hasil pemeriksaan oleh Inspektur Pembantu Bidang 
Pemerintahan dan Agraria pada Inspektorat Wilayah Propin
si Daerah Tingkat I Jawa Timur, 1983-

14Ibid.
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Seperti sudah dikemukakan dalam bab pendahuluan, 

bahwa kasus tanah di Pulosari dan Karangan Desa Gunungsa- 

ri Kecamatan Karang Pilang, Kotamadya Surabaya Jawa Timur 

yang telah dibebaskan oleh Bagian Tanah dan rumah Kotama

dya Surabaya tahun 1976, rencana semula dipergunakan untuk 

pembangunan Kebun Binatang dan Rumah Sakit guna pelayanan 

fasilitas umum. Ternyata dalam praktek digunakan oleh pi

ll ak swasta PT. Chris Kencana Surahaya untuk pembangunan ru

mah mewah, dengan hak mengelola didasarkan pada Persetuju- 

an Penunjukan Lokasi dari Walikotamadya Surabaya nomor ^6/ 

Pers/1980 tanggal 19 April 1980. Sehubungan dengan itu pu

la telah keluar Surat Ijin Prinsip Gubernur tentang Ijin 

pembebasan penggarapan tanah Desa Gunungsari Kecamatan Ka

rang Pilang, nomor 593/B8 ̂ 11783 A)31 ̂ 1981 tanggal 18 Mei

1981 dan tidak ditegaskan daerahnya serta batas tanahnya.

Keputusan mengenai Surat Ijin Prinsip yang dibuat 

oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tersebut terdapat keku- 

rangan yuridis dalam pembentukkan kehendak /willsvorming 

yang terganggu, disamping itu kurang suatu ketegasan, se

hingga dapat menghambat lancarnya penyelenggaraan pemerin- 

tahan di Daerah Tingkat I.

Kekurangan yuridis dalam pembentukkan kehendak ini dapat 

disebabkan oleh :

a. Kesesatan atau "dwaling" (kekeliruan karena khilaf atau 

sesat),

b. "Bedrog" atau penipuan.
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c. "Ewitiigf atau'p^fcsa^M1^.

iialam permasalahan ini tindakan Pemerintah Daerah 

Tingkat I terdapat kekurangan yuridis yang disebabkan ada

nya kesesatan atau dwaling, dimana tanah yang dimaksud da- 

lajn Surat ijin Prinsip Gubernur tersebut-dahulunya sudah 

direncanakan untuk pembangunan guna kepentingan umum tadi 

yaitu sama-saraa di Kecamatan Karangpilang dan tidak tegas 

daerahnya, serta batas tanahnya, sehingga terdapat kekhi- 

lafan dalam tindakannya tadi.

Sehubungan dengan permasalahan yang digambarkan di 

atas, langkah yang diambil Gubernur guna menangani perma

salahan tersebut, adalah menugaskan kepada Inspektorat Wi

layah Propinsi untuk segera mengadakan pemeriksaan, peni- 

laian dan pengusutan ke masing-masing tempat di lingkung

an instansi yang bersangkutan.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan, penelitian, 

dan penyelidikan ternyata terdapat hambatan-hambatan atau 

penyimpangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Dae

rah Tingkat I, Inspektorat Wilayah menyarankan kepada Gu*? 

bernur untuk segera mengambil tindakan terhadap permasa

lahan tadi.

Tindak selanjutnya yang dilakukan Gubernur berupa :

a. Penertiban, yaitu usaha memperbaiki Anenyempurnakan ke-

1̂ Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Ta
ta Pemerintahan dan Peradilan Admini^rasTireKara, Alumni, 
Bandung, 1981, h.4$.
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ri * l  i n  I 
toutjst-a i u a n  I

AIIUANOOA-'J8 
___5_ u  a a  b  a  y a  i

kurangan, kesalahan, penyimpangan terhadap-perumangj- 

undangan yang berlaku, yang meliputi struktur organisa-

si, personalia dan tata kerja/tata laksana.

b. Penindakan, yaitu mengambil tindakan terhadap oknum yang 

melakukan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan baik 

oleh oknum pejabat maupun anggota masyarakat*!^.

Dari uraian di atas terlihat bagaimana peran Guber

nur dalam menangani masalah yang berkaitan dengan penye

lenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat i, yaitu dengan 

jalan menertibkan hambatan-hambatan atau penyimpangan-pe- 

nyimpangan yang terjadi dan diikuti penindakan terhadap 

para pelakunya.

Penindakan ini diberikan sesuai dengan apa yang te

lah dilakukan oleh para pelaku pelanggaran, apabila melang- 

gar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikenakan 

hukuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 

1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri, tetapi kalau beraki- 

bat merugikan negara, maka pelakunya dikenakan tuntutan 

ganti rugi dengan membuat pertanggungjawaban dan mutlak 

diikuti pelaksanaannya. Apabila melakukan penyelewengant 

korupsi dan terbukti, perkaranya dilimpahkan kepada aparat 

penegak hukum.

Kalau pelaku pelanggaran melakukan ketiga-tiganya, Guber-

> t= -------------------------------------------------------------------------  — -  -  ■ - ■—  — ..............—  —  -

** inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Ke- 
bi.jaksanaan Umum Di LinKkungan Depai'temen Dalam JSfeKeri. 
i9<35, h.104
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nur juga melakukan tindakan berupa hukuman disiplin dii- 

kuti tuntutan ganti rugi dan raelirapahkan tindak pidana ke 

Pengadilan.

2. Dalam Usahanya Untuk Menlngkatkan Pengawasan Terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Tingkat I

Demi terciptanya tertib pemerintahan di Daerah Ting

kat I Jawa Timur, Gubernur sebagai Kepala Wilayah Propin

si harus berusaha untuk memperkuat pengawasan terhadap pe

nyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I, agar sega- 

la Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah dija- 

lankan oleh instansi-instansi Pemerintah dan Pemerintah Da

erah Tingkat I serta pe;Jabat-pejabat yang bersangkutan, 

serta mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menja- 

min kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Ting

kat I.

Hasil pengawasan yang dicapai selama ini, sudah 

berhasil/berfungsi dengan baik bagi pelaksanaan tugas De

partemen Dalam Negeri di Daerah Tingkat I dan Pemerintah 

Daerah Tingkat I Jawa Timur, pengawasan tersebut dilakukan 

oleh Inspektorat Wilayah Propindi dalara kedudukannya seba

gai pembantu Gubernur di bidang pengawasan terhadap penye

lenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I.

Namun adanya permasalahan yang menimbulkan haraba- 

tan-hambatan dalara praktek penyelenggaraan pemerintahan di 

Daerah Tingkat I tersebut di atas, diakibatkan oleh kurang
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kuatnya pengawasan yang dilakukan Gubernur dalam praktek 

penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I, yang di- 

akibatkan oleh beberapa faktor diantaranya bidang ;

a. Personil, masih dirasakan kekurangan tenaga, kemampuan 

dan ketrampilan aparat pengawas.

b. Anggaran, masih dirasakan kekurangan dana/beaya*

c. Sarana Kerja, masih kekurangan sarana mobilitas dan ge-

dung kantor, terutama kekurangan sarana mobilitas ini

makin dirasakan, akibat dikeluarkan Keputusan Presiden

nomor 5 tahun 1983 tentang Penjualan Kendaraan Dinas 

17
Perorangan

Usaha-usaha Gubernur untuk memperkuat pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I 

tersebut di atas perlu untuk meningkatkan hal-hal di bawah 

ini.

Kondisi perangkat pengawas di lingkungan Inspekto

rat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu di- 

tingkatkan, yaitu meningkatkan tenaga pengawas, sarana, da- 

na maupun kemampuan dan ketrampilan* Namun terhadap keku

rangan tenaga pemeriksa, sarana dan dana ini tidak dapat

1 8
dipenuhi secukupnya .

17
Wawancara dengan Inspektur Pembantu Bidang Peme

rintahan dan Agraria pada Kantor Inspektorat Wilayah Pro
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, 20 Februari 1984.

1 ft
Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, op. 

cit., h.103*
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Peningkatan tenaga pengawas tersebut dilakukan dengan ja- 

lan mutasi pejabat antar unit kerja di lingkungan Pemerin

tah Daerah Tingkat I dan menyelenggarakan kursus-kursus a- 

tau penataran-penataran tehnis guna menambah ketrainpilan 

serta keraajnpuan tenaga yang ada. Peningkatan dana ditempuh 

dengan jalan menghemat penggunaan anggaran yang tersedia, 

Sedangkan peningkatan sarana kerja dilakukan dengan jalan 

beberapa kendaraan dinas yang pengadaannya dari suraber Ang 

garan Belanja Negara dijadikan kendaraan operasional,

Koordinasi antara perangkat pengawas di Daerah Ting 

kat I, juga ditingkatkan karena banyak dijumpai perangkat 

pengawas yang dewasa ini bermunculan, dimana secara orga- 

nisasi perangkat pengawas tersebut berdiri sendiri dan pu- 

nya sasaran yang berbeda. Hal ini dikhawatirkan terjadinya 

overlaping di bidang pengawasan dan timbul keluhan-keluh- 

an pada organ Pemerintah Daerah yang sering mendapatkan 

pemeriksaan dari instansi yang berbeda-beda.

Usaha-usaha Gubernur dalam meningkatkan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I 

ini sesuai dengan Garis Garis Besar Haluan Negara, bahwa 

pengawasan dalam rangka penertiban aparatur pemerintahan 

baik di tingkat Pusat maupun di Daerah perlu ditingkatkan, 

Disamping itu usaha peningkatan pengawasan tersebut sesuai 

dengan tujuan pengawasan, adalah suatu usaha untuk menja- 

rain adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerin 

tahan oleh Daerah-daerah dan'oleh Pemerintah (pusat) dan

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGAWASAN GUBERNUR KEPALA ... SRI EKOWATI



untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di 

Daerah Tingkat I dengan baik (Undang Undang nomor 5 tahun 

1974 bagian Penjelasan Umum angka 6 sub a dan sub b).

Untuk dapat melakukan pengawasan yang efektif dan 

efisien dituntut adanya aparat pengawas yang mampu, baik 

dari segi tehnis, administratif dan mental. Dengan aparat 

pengawas yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa di- 

harapkan akan dapat mefaemukan penyimpangan-penyimpangan, 

kebocoran-kebocoran dan kelemahan baik dalam prosedur dan 

administrasinya untuk mencegah hal-hal serupa dimasa menda- 

tang. Maka terciptalah penyelenggaraan pemerintahan di Da

erah Tingkat I secara berdayaguna dan berhasilguna dan ter- 

wujudlah tertib pemerintahan di Daerah Tingkat I.
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Bab IV. 

KESIMPULAN DAN SAKAN

Dari uraian-uraian yang telah saya bahas dalam bab-

bab di atas dan dengan dilihat pada kenyataan yang ada da

lam praktek, dapat ditarik beberapa kesimpulan serta di - 

ketengahkan pula saran-saran yang dapat berguna bagi pe - 

ngembangan dan peningkatan pengawasan penyelenggaraan pe

merintahan di Daerah Tingkat I pada umumnya.

1. Kesimpulan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

di Daerah itu masuk urusan Pemerintah Pusat yang dilim- 

pahkan kepada Daerah berdasarkan azas dekonsentrasi• Ke- 

dudukun Gubernur selaku perangkat pengawas di s i n i t e r 

nyata fungsinya tidak dilakukan sendiri dan ternyata di- 

limpahkan kepada Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Ting

kat I Jawa Timur.

Ternyata pengawasan terhadap penyelenggaraan peme- 

rintahan di Daerah Tingkat I oleh Inspektorat Wilayah Pro

pinsi Jawa Timur ini titik beratnya dilakukan pada kese-

luruhan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Da

erah di Daerah Tingkat I baik mengenai urusan rumah tang

ga daerah maupun urusan tugas pembantuan, dan komponen- 

komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri di Daerah 

Tingkat I, Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh para
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Instansi Vertikal bukun di lingkungan Departemen Dalam Ne

geri di Daerah Tingkat I oleh Kepala Instansi Departemen 

di lingkungan masing-masing, baru kalau ada perintah dari 

Gubernur, Inspektorat Wilayah Propinsi dapat melakukan pe- 

ngawaean terhadap pelaksanaan tugas yang diselenggarakan 

oleh Instansi Vertikal tersebut di atas.

Ternyata di Daerah Tingkat I Jawa Timur, pengawas

an terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Ting - 

kat I masih perlu lebih ditingkatkan oleh Gubernur, kalau 

tidak hambatan-hambatan yang pernah ada dalam praktek pe

nyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I Jawa Timur 

yaitu misalnya masalah pembentukkan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Dinas Perinduetrian Daerah Tingkat I Jawa Timur belum 

disahkan oleh pihak atasan yang berwenang mengesahkan dan 

juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Ja

wa Timur belum ada Keputusan Gubernur untuk melaksanakan

Peraturan Daerah yang mengatur Dinas Pendidikan dan Kebu* 

dayaan Daerah Tingkat I itu, disamping itu juga adanya ke- 

kurangan personil di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah 

Tingkat I Jawa Timur, bisa akan berulang kembali.

Ternyata dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan di Daerah Tingkat I Jawa Timur masih ditemui 

kesulitan-kesulitan, baik yang diakibatkan oleh kekurangan 

personil, anggaran/dana, maupun sarana kerjanya.

2« Saran
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2. Saran

1. Dalara pendelegasian fungsi Gubernur sebagai pengawas 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Ting - 

kat I Jawa Timur kepada Inspektorat Wilayah Propinsi, 

hendaknya lebih meningkatkan keefektifan dan efisiensi 

tujuan dari pada pengawasan itu dan pendelegasian ini 

hendaknya tidak mengurangi fungsi Gubernur sebagai apa

rat Pemerintah Pusat di Daerah, sehingga benar-benar 

terpelihara sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Hendaknya Inspektorat Wilayah Propinsi juga melakukan 

pengawasan terhadap penyelnggaraan urusan pemerintahan 

yang dijalankan Instansi Vertikal di Daerah Tingkat I 

Jawa Timur sepgrti halnya penyelenggaraan urusan peme

rintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah 

Tingkat I Jawa Timur dengan tidak mencampuri secara teh- 

nis administrasi urusan-urusan yang dilaksanakan oleh 

Instansi-instansi yang bersangkutan.

3. Hendaknya sudah ada kebijaksanaan Gubernur Kepala Dae

rah Tingkat I Jawa Timur mengenai usaha peningkatan pe

ngawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Dae:-1 

rah Tingkat I pada program-program selanjutnya, agar 

tidak ditemui lagi hal-hal yang dapat mempengaruhi lan- 

carnya penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat 

I.

4. Sebaiknya segera ada kebijaksanaan dari Pemerintah me-
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'ngenai usaha-usaha untuk kelancaran pengawasan terha - 

dap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I 

sehingga kesulitan-kesulitan pengawasan tersebut di a- 

tas dapat teratasi dan terwujudlah tertib pemerintahan 

di Daerah Tingkat I Jawa Timur.
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