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KATA PEiJGAKTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan 
yang Mahaesa dalam rangkaian studi di Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga sampailah saya pada babakan baru 
dengan pembuatan skripsi.

Penulisan skripsi ini terutaraa untuk mencukupi 
serta melengkapi syarat-syarat memperoleh kesarjanaan 
dalam ilmu hukum Jurusan Hukum Tata Pemerintalian, dalam 
rangka menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Uni
versitas Airlangga Surabaya*

Di samping hal tersebut di atas, penulis ingin 
menyumbangkan pemikiran, masalah kepala daerah selaku 
administrator di bidang pemerintahan, di bidang 
pembangunan, dan'di bidang kemasyarakatan sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya perlu 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Moedjiono, 
Sarjana Hukum, yang memberikan dorongan guna menyelesai
kan pendidikan saya, dan tidak berkelebihanlah. kiranya 
saya menyampaikan ucapan terima kasib kepada :
1. Bapak Prof. Abdoel Gani, S.H., M.S.;
2. Bapak R. Djoko Soemadijo, S.H.;
3. rekan-rekan sejawat di Kantor Walikotamadya Kepala 

Daerah Tingkat II Surabaya*
Saya percaya, bahwa skripsi ini masih jauh kurang
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sempurna, kurang lengkap mengingat terbatasnya kemampuan 
saya, dan sulitnya memperoleh bahan yang lebih lengkap 
secara sistematis mengenai peraerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan di kota Surabaya.

Sebagai penutup, tidak lupa saya sampaikan hormat 
kepada istriku, dan analcku yang selalu mendorong, membantu, 
dan mau berkorban untuk selesainya studi ini.

Surabaya, April 1981
Penyusun
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B A B  I 
P E N D A H U L U A N

1. Alasan Pemilihan Judul
Judul dari skripsi ini adalah kepala daerah selaku 

administrator pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 
di kotamadya daerah tingkat II Surabaya.

Masaiah ini menggugah pemikiran saya, mengingat 
tugas-tugas saya selalu berhubungan dengan kegiatan kepala 
daerah.

Untuk mencapai tertib pemerintahan, k3pala daerah 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan roda pemerintah
an di daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.'**

Dengan adanya ketentuan tersebut dapatlah diartikan 
bahwa antara lembaga itu terdapat satu kewajiban baik 
secara moral maupun secasa juridis bahwa antara keduanya 
harus selalu ada kerja sama yang dinamis di dalam rangka 
tercapainya tujuan pembangunan* Untuk itulah dituntut satu 
peranan dari kepala wilayah/kepala daerah yang dapat 
mencerminkan setiap geraknya selalcu administrator pemerin
tahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2* Latar Belakann; Masalah
Sebelum sampai pada inti permasalahan yang menjadi 

pokok pembahasan terlebih dulu ingin saya uraikan latar 
belakang dari permasalahan yang akan saya bahas dan uraikan

1
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dalam tulisan ini.
Seperti telah sama-sama kita ketahui di dalam

penjelasan umuia Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
d’aerah otonom huruf a nomor (2) ditentukan bahwa :

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyara- 
kat dan pelaksanaan pembangunan, maka Undang-undang 
ini meletakkan titik-berat otonomi pada Daerah Tingkat
II, dengan pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II lah 
yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat 
sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memahami 
aspirasi-aspirasi masyarakat' tersebut.

Di samping itu mengingat kotamadya daerah tingkat 
II Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta, 
sebagai ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, 
tentunya dituntut agar penanganan pengelolaan kota serta 
pembangunannya haruslah dapat di^adikan barometer bagi 
daerah tingkat II, di Jawa Timur*

Dari segala kenyataan yang saya kemukakan seperti 
di atas itulah yang melatar belakangi pemilihan judul 
skripsi ini, sebab dengan kompleksnya peranan kepala 
wilayah/daerah adalah amat menentukan keberhasilan pembangun
an itu sendiri, khususnya bagi kota Surabaya ini di mana 
sebagai kota industri, dagang, mp.ritim, dan pendidikan 
mutlak diperlukan pimpinan yang dapat menghayati semua 
aspirasi yang dimiliki oleh segenap warga kota yang dipimpin- 
nya.

3* Kasalah dan Pembatasannya
Dengan adanya latar belakang di atas dapat dikatakan 

bahwa kepala wilayah/daerah sebagai pimpinan daerah di segala
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bidang setidak-tidaknya dapat menyelesaikan tugas dan 
kewajibannya dalam memimpin wilayah/daerah setempat.

Khususnya masyarakat kota Surabaya mengalami 
perkembangan yang pesat, sehingga terjadi banyak perubah- 
an, yang menuntut akan kebutuhan di segala bidang.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut di atas maka keduduk
an, dan peranan kepala wilayah/daerah sangat mempengaruhi 
pembangunan di daerah, dan perkembangan masyarakat yang 
dipimpinnya. Oleh karena itu kepala wilayah/daerah dalam 
melaksanakan tugas dan kewajibannya baik selaku administra
tor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan harus 
dapat menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan demi tercapai- 
nya pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemikiran skripsi 
ini membatasi permasalahan sebagai berikut :
a. sejauh mana kedudukan, dan peranan kepala daerah dalam

melaksanakan kewajiban, tugas, wewenangnya selakui
administrator pemerintahan^ pembangunan, dan kemasyara
katan;

b. sejauh manakah fungsi dan tugas kepala daerah dalam 
mewujudkan unsur koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 
untuk mencapai pembangunan di daerah;

c. kebijaksanaan apa yang akan diambil kepala daerah selaku 
administrator pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 
apabila terjadi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan, 
dan pembangunan.
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4* Hetpdolorei
a. Sumber data.

Data lapangan didapat dari basil wav/ancara dengan 
para pejabat yang menangani masalah yang ada sangkut paut- 
nya dengan skripsi, antara lain : Badan Perencana Pembangun- 
.an Kotaraadya Dati II Surabaya, Assisten Sekwilda I Bidang 
Pemerintahan Kotamadya Dati II Surabaya, bagian pemerintah
an, Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Dati II Surabaya, dari 
Instansi/Perusahaan Listrik Negara di Surabaya.

b* Data kepustakaan.
Untuk keperluan skripsi ini perlu dilakukan studi 

kepustakaan dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan 
fakultas hukum Universitas Airlangga, dan di perpustakaan 
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

c. Analisa data.
Cara menganalisa data yaitu dengan pengumpulan data, 

dilanjutkan dengan pengurtaian data-data yang terkumpul 
berdasarkan disiplin ilmunya, k'emudian dibandingkan dengan 
apa yang ditemukan dalam kenyataannya, dan di sana-sini dicari 
masalah-raasalah, yang perlu dihadapi.

5* Sistematika
Dalam skripsi ini, untuk mempermudah menelaah masalah- 

masalah yang timbul saya menyusun sistematika sebagai berikut 

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan secara 
ringkas tentang : alasan pemilihan judul, latar belakang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kepala Daerah Selaku Administrator Pemerintahan 
Pembangunan dan Kemasyarakatan  
Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 

Koeshartojo 



masalah, masalah dan pembatasannya, metodologi dan siste- 
matika.

Pada bab II, diuraikan kedudukan dan peranan 
kepala daerah selaku administrator pemerintahan, pembangun
an, dan kemasyarakatan, sehinggp. dapat diketahui secara jelas 
tugas dan fungsinya.

Pada bab III, diuraikan perlu dan bagaimana mewujud- 
kan unsur koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta 
hubungannya dengan tugas dan fungsi kepala daerah dalam 
menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Pada bab IV, diungkapkan langkah-langkah penyempurna- 
an dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelalcsanaan 
pembangunan.

Sedangkan ke.simpulan dan saran ditempatkan paba bab V.

■̂ Lihat Undang-unijLang Komor 5 Tahun 1974- pasal 1 3 *
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B A B  II 
KEDUDUKAN DAN PERANAil KEPALA DAERAH 

SELAKU ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN,
DAN KEMASYARAKATAN

Dalam membahas kedudukan dan peranan kepala daerah 
selaku administrator pemerintahan, pembangunan, dan kema- 
syarakatan terlebih dahulu perlu diketahui landasan dan 
tugas kepala wilayah/daerah menurut ketentuan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1974*

Berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1974 tentang Pokolc-pokok Pemerintahan di Daerah, 
maka yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala dae
rah dan Dev/an Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menyelengga
rakan roda pemerintahan daerah antara kedua lembaga terse- 
but ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan 
sama tinggi dilandasi dengan kerja sama yang serasi. Kepala 
daerah memimpin bidang eksekutip sedangkan Dev/an Perwakilan 
Rakyat Daerah bergerak dalam bidang legislatif.

Oleh karenanya kerja sama yang serasi antara kedua 
lembaga tersebut sangat dibutuhkan. Kerja sama ini dapat 
terlihat dalam proses pembuatan peraturan daerah, di mana 
kedua lembaga itu telah mulai nampak sejak masih berupa 
rancangan peraturan daerah, pembahasan semua materi sampai 
dengan pengesahan sebagai peraturan daerah.

6
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Daerah Otonomi dan V/ilayah Administrasi :
Dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 19^5 dengan to

gas ditentukan bahwa :
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ke- 
cil dengan' bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan 
dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati 
dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, 
dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat isti- 
'mewa.

pi dalam perkembangan Jtehidupan kenegaraan, kita' me>- - 

ngalami beberapa kali penggantian undang-undang organik yang 
mengatur tentang pemerintahan daerah, Terakhir kita ketahui 
bersama adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 197^ yang di da
lam pasal-pasalnya telah jelas membagi wilayah negara kita 
dalam daerah otonom dan wilayah administrasi.

Daerah otonom adalah daerah yang berhak, berwenang,
dan berkewajiban mengatur dan mengurus. rumah tangganya sen-

2diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam susunan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1974 dikenal adanya daerah tingkat I dan daerah tingkat II.
Dengan demikian secara singkat dapat diuraikan bah

wa maksud dan tujuan pembentukan daerah otonomi adalah 
agar daerah tersebut. dapat mengurus rumah tangganya sen- 
diri dengan memperhatikan segala situasi dan kondisi 
masing-rnasing, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan 
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah setempat.

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi 
disebut wilayah administrasi yang dalam Undang-undang Nomor

7
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5 Tahun 1974 selanjutnya disebut " wilayah u.
Sesuai dengan bunyi pasal 80 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1974, kepala daerah sebagai walcil pemerintah adalah 
penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya 
dalam arti meraimpin pemerintahan, mengkoordinir pembangun
an dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Wewenang, tugas, dan kewajiban di bidang pemerintahan 
kepala wilayah menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan 
pelaksanaan dalam rangka mewujudkan serta membina k&bidupan 
masyarakat sesuai dengan sasaran yang dicapai.

Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajibannya ke
pala daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggung- 
j'awaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang- 
kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya 
atau apabila diminta oleh Dewan Perv/akilan Kakyat Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, penye- 
lenggaraan pemerintahan di Indonesia menggunakan asas de-♦
sentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Surabaya adalah daerah tingkat II dengan segala ke- 
wenangan, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam mengatur 
rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku sebagai daerah otonom dalam pelaksa- 
naan asas desentralisasi. Di samping itu Surabaya disebut 
O'uga kotamadya yang merupakan perangkat pemerintahan pusat 
dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah 
sebagai wilayah administrasi dalam rangka pelaksanaan asas
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dekonsentrasi.
Jadi apabila dihubungkan dengan materi yang tercan- 

tum pada Undang-undang Uomor 5 Tahun 1974, maka Surabaya 
adalah daerah otonom tingkat II dan wilayah administratif 
dengan sebutan kotamadya daerah tingkat II.

J  Kepala daerah selaku administrator pemerintahan, 
yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kepala daerah men- 
punyai wewenang, tugas, dan lcewajiban menetapkan kebijakan- 
kebijakan, membuat rencana dan memimpin secara langsung 
dalam rangka merealisir tujuan yang ingin dicapai. Dengan 
kata lain kepala daerah adalah sebagai pemegang kerdali 
kegiatan baik di bidang pemerintahan unum maupun di bidang 
otonom,

Sebagai administrator pembangunan, kepala daerah
mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban menetapkan kebi-
jakan-kebijakan, membuat perencanaan dan memimpin langsung
pembangunan di wilayahnya, menggerakkan dan mengarahkan

t

serta sebagai pengendali segala kegiatan pembangunan yang 
ada di daerah, baik proyek sektoral maupun proyek regio
nal yang ada di daerah.

Oleh karena itu, kepala daerah dapat mengambil 
tindakan-tindakan dalam bidang perancanaan dan pelaksa- 
naan pembangunan di daerahnya, dengan maksud agar supaya 
pembangunan yang berasal dari partisipasi siapapun dan 
dari pihak manapun dapat diarahkan bagi pertumbuhan dan 
perkembangan kota yang sehat baik ditinjau dari sudut
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10

kav/asan daerah. maupun kawasan nasional, sedangkan hasilnya
dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat pada umumnya.

Sebagai administrator kemasyarakatan, kepala daerah 
adalah bapak warga kota, karena itu ia berkewajiban membi
na dan mewujudkan kehidupan masyarakat dalam segala bidang. 
Kepala daerah sebagai sesepuh yang ada di daerah yang ber- 
kewajiban memberi tauladan, membina serta memberikan arah 
dan bimbingan terhadap segi kehidupan sosial, budaya dari 
masyarakat yang ada di daerahnya.

Sehubungan dengan penting dan luasnya tugas seorang 
kepala daerah, maka dalam melaksanakan tugas-tugas sehari- 
hari perlu mendapatkan dukungan staf yang kuat dan bulat 
sebagai unsur pembantu pimpinan. Unsur pembantu pimpinan di 
daerah direfleksikan dalam lembaga selcretariat wilayah/da
erah, yang harus dipimpin oleh seorang pejabat yang dapat 
diandalkan.

Pasal 4-7 Undang-uijdang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Undang-undang Pokok Pemerintahan di Daerah, menyebutkan :
1. sekretariat adalah unsur staf yang membantu kepala dae

rah. dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
2. pembentukan, susunan organisasi dan formasi sekretariat 

daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan 
pedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam hegeri;

3. peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, 
berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

Di samping sekretariat daerah/wilayah, kepala daerah

i
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dibantu oleh staf umum seperti Bappeda dan Inspektorat 
wilayah/daerah, dan staf tehnis yang terdiri atas dinas- 
dinas dan instansi vertikal sekaligus merupakan unsur 
pelaksana.

Sehubungan dengan kepala daerah sebagai perangkat 
pemerintah pusat dan perangkat daerah, maka kedudukan dan 
peranan kepala daerah mempunyai arti penting.

Sebagai perangkat pemerintahan wilayah, maka 
kedudukan kepala daerah :
1. sebagai kepala pemerintahan wilayah yang bertanggung 

jawab kepada menteri dalam riageri melalui gubemur 
kepala daerah dalam bidang pemerintahan umum;

2. sebagai pimpinan perangkat wilayah di daerah yang 
bersangkutan.

Sedangkan sebagai perangkat daerah, maka kedudukan 
kepala daerah :
1. sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

bertanggung jawab kepada menteri dalam mgeri melalui 
gubernur kepala daerah;

2. sebagai pimpinan perangkat pemerintah daerah di daerah.
Kepala daerah harus mempunyai peranan . kepemimpinan 

artinya dapat menerapkan wibawa, sehingga kepatuhan, ketaat- 
an, kesadaran, dan kegairahan masyarakat yang dipimpinnya 
tumbuh sendiri dengan disertai keyakinan.

Peranan kepala daerah sekarang ini harus mampu 
menonjolkan sikap dan tindakannya sebagai seorang pemimpin
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yang menerapkan kepemirapinan Pancasila, khususnya unsur 
keteladanan yang merupakan unsur pokok berhasilnya seo
rang kepala daerah.

Dalam berkomunikasi dengan rakyat atau warganya 
penggunaan bahasa rakyat yang mudah dipaharai dan dime- 
ngerti bagi rakyat atau warganya, akan mudah menimbulkan 
rasa simpati yang selanjutnya dapat mendatangkan parti- 
sipasi.

Lihat Undang-undang ITo.5 Tahun 1974 pasal 7 *
2
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FUNGSI DAN TUG AS KEPALA DAE.TAH DALAM HEV/U- 
JUDKAN UNSUH K00RDIITA3I, IIITEGRASI, DA1I SIIIKHOHISASI

1. Fun&si dan Tup;as Kepala Daerah.
Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1974 tentang kepala daerah diuraikan bahwa dalam diri 
kepala daerah terdapat dua fungsi, yaitu fungsi sebagai 
kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan 
bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintah 
daerah dan fungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin 
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi 
tugas pemerintahan pusat di daerah.

Kepala daerah berkewajiban untuk memimpin penye
lenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan, 
dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masya- 
rakat dalam segala bidang.

, Berdasarkan hal tersebut di atas, maka fungsi dan 
tugas kepala daerah antara lain sebagai berikut :
a. pemegang kendali kegiatan pemerintahan, baik di bidang 

pemerintahan umum maupun di bidang otonomi;
b. penggerak dan pengarah-serta pengendali segala kegiatan 

pembangunan yang ada di daerah, baik proyek sektoral 
maupun proyek regional yang ada di daerah;

c . sebagai sesepuh yang ada di daerah, berlcewa.jiban 
memberi teladan, membina serta momberikan arah dan

B A B  III
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birabingan terhadap segala segi kohidupan sosial budaya 
masyarakat, yang ada di daerahnya*

2. Perlunya Unsur Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi
Masalah unsur koordinasi, integrasi, dan sinkroni

sasi adalah masalah yang penting dalan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dewasa. ini, karena 
itu di samping sarana, dana yang telah ada dan semangat 
pembangunan yang tinggi, diperlukan juga kerja sama antara 
para pelaksana pembangunan baik di lingkungan pemerintah 
maupun di lingkungan sv/asta. Untuk menjalin kerja sama 
tersebut perlu adanya pengkoordinasian, pengintegrasian, 
dan pengsinkronisasian oleh pihak yang berwenang dalam 
hal ini kepala daerah/wilayah.

Oleh karena ada beberapa instansi yang ikut mena- 
ngani pelaksanaan pembangunan, maka perlu adanya kesatuan 
koordinasi, hal ini dapat dilihat adanya instansi yang 
ruang lingkup penguasaaiyaya memang berfungsi dan berv/enang 
merumuskan/menyusun rencana kegiatan dan ada instansi yang 
memang bertugas melaksanakan rencana kegiatan yang sudah 
ditetapkan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan 
penyediaan dana.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut perlu adanya 
unsur integrasi yaitu adajiya_penyesuaian antara instansi- 
instansi dan saling mendekatkan diri dengan rencana pemba
ngunan sehingga sesuai dengan kegiatan dan usahanya guna
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mencapai tugas pokok.
Lain dari pada itu perlu ju^a adanya unsur sinkro- 

nisasi- yaitu adanya pengarahan tujuan tertentu, terpadu, 
selaras, memelihara keserasian, dan mengingat kekuatan 
serta kemampuan, waktu, dan perencanaan yang ada, sehingga 
dapat berhasil guna dan berdaya guna yang se.tinggi-tinggi- 
nya.

Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi adalah meru-
pakan unsur-unsur mekanisme pembangunan atau suatu kesatuan
yang tidak dapat dipisah-pisahkan, di dalamnya mengandung
pengertian yang bulat yakni : keterpaduan perencanaan,
penelitian pelaksanaan9 pengawasan, dan dukungan anggaran
seperti apa yang - dikemukakan dalam bukunya Ateng Syafrudin
sebagai berikut :

Koordinasi bukan hanya kerja sama, melainkan juga 
integrasi dan sinkronisasi yang mengandung 'keharuŝ n'. 
penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu 
kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan'keha.- . 
rusan adanya komunikasi yang teratur di antara sesama 
pejabat/petugas yang oersangkutan dengan memahami dan 
mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu 
peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas ternyata dapat dilihat 
dengan jelas bahwa unsur koordinasi, integrasi, dan sinkro
nisasi sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan, 
dan penyelenggaraan pemerintahan, sebab tanpa adanya hal
tersebut tidak mungkin sasaran pembangunan tercapai dengan i
sempurna dan banyak timbul perpecahan atau persengketaan 
antara para pelaksana.
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3* Hubungan Koordinasi, InteRrasi, dan Sinkronisasi dengan 
Fungsi dan Tugas Kepala Daerah dalam Henyelen^garakan 
Pemerintahan di Daerah

Sebelum membahas hubungan koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi dengan fungsi dan tugas kepala daerah dalam 
menyelenggarakan pemerintahan di daerah, terlebih dahulu 
akan saya uraikan penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi pemerintahan di daerah.

Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus 
ditujukan ke satu arah tujuan yang hendak dicapai sebagaimana 
telah ditetapkan menjadi garis besar haluan negara yang 
berorientasi pada pembangunan dalam arti luas, meliputi sega
la segi kehidupan dan penghidupan baik di pusat maupun di 
daerah.

Ditinjau dari segi penyelenggaraan pemerintahan, maka 
pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan kepentingan 
masyarakat yang berkembang. Perkembangan masyarakat berhubung- 
an dengan perkembangan pengetahuan, di sini pemerintah mau 
tidak mau haru3 mengusahakan penyesuaian, misalnya dengan 
timbulnya pengetahuan yang khusus diimbangi dengan timbulnya 
tugas pemerintahan yang khusus pula.

Ditinjau dari segi kegiatan pemerintahan, perlu adanya 
pengendalian penyelenggaraan sebagai alat untuk menjamin 
langsungnya kegiatan tetap pada haluannya. Proses pengendali
an ini sangat berguna dan berpaedah bagi pimpinan, perencana- 
an, pelaksanaan, dan dapat juga merupakan koreksi pelaksanaan
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operasionel, agar tidak menyimpang dari tujuan semula.
Seperti apa yang diuraikan dalam sub bab 1 yaitu 

fungsi dan tugas kepala daerah adalah pemegang kendali 
kegiatan pemerintahan, baik di bidang pemerintahan umum 
maupun di bidang otonomi.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut salah satu kegiat
an yang dikendalikan oleh kepala daerah adalah mengadakan 
suatu kesatuan dari pada instansi yang ilcut serta melaksa- 
nckan pembangunan, sehingga kegiatannya dapat diterapkan 
sesuai dengan rencana dan kemampuan yang ada.

Oleh karena melaksanakan penyatuan antar instansi 
tadi perlu adanya unsur koordinasi dari kepala daerah, maka 
unsur koordinasi sangat dibutuhkan atau setidak-tidaknya 
merupakan suatu pedoman bagi kepala daerah dalam melaksa
nakan tugas sebagai pemegang kentjali pemerintahan. Salah 
satu hal yang dapat dilihat misalnya :

Sebagai penguasa tunggal harus mengkoordinasi .kehi-i
■dupan masyarakat di-'segala'bidang 4 antara-lain menyelehgga- 
rakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi vertikal, 
begitu juga urusan-urusan yang diselenggarakan oleh peme
rintah daerah dan instansi-instansi vertikal sangat erat 
hubungannya satu dengan yang lain. Pada asasnya tidak ada 
satu kegiatan pembangunan yang seluruhnya dapat diselesai- 
kan oleh satu instansi saja, tetapi diperlukan kerja sama 
antar instansi atau antar dinas.

Fungsi dan tugas kepala daerah sebagai penggerak

17
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dan pengarah serta pengendali segala kegiatan pembangunan 
yang ada di daerah, malca salah satu pelaksanaannya menga- 
dakan penyesuaian antara instansi-instansi dan saling 
mendekatkan diri dengan rencana pembangunan, sehingga sesuai 
dengan kegiatan dan usahanya guna mencapai tujuan pokok*

Dengan deraikian pelaksanaan penyesuaian antara 
instansi tersebut perlu adanya unsur integrasi dari kepala 
daerah sebagai administrator di bidang pembangunan, misalnya 
kepala daerah dapat mengambil tindakan-tindakan dalam 
bidang perencanaan dan pembangunan di wilayahnya, agar 
supaya pembangunan yang dilakulcan oleh siapapun dan oleh 
fihak manapun dapat diarahkan sesuai fdengan pertumbuhan dan 
perkembangan kota yang sehat.

Fungsi dan tugas kepala daerah selaku sesepuh yang 
ada di daerah, berkewajiban memberi tauladan, membina serta 
menberikan arah dan binbingan terhadap segala segi kehidups 
sosial budaya masyarakat yang ada di daerahnya. Malca dalam 
pelaksanaannya perlu pengarahan terpadu, selaras, serasi 
dengan mengingat waktu dan perencanaan y a n g  ada, sehingga 
unsur sinkronisasi yang'dilaksanakan oleh kepala daerah 
selaku administrator di bidang kcmasyarakatan dapat terwu- 
jud. Salah satu hal yang dapat dilihat misalnya : v/alikota- 
madya adalah bapak dari warga kota, yang bertugas membina 
kehidupan . masyarakat dalam segala bidang, Karena walikota- 
raadya mempunyai wewenang, tugas, dan menetapkan kebijakan- 

' Icebijakan dan rcncana membentuk, mengatur, dan membina
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lcmbaga-lembaga kemasyarakatan yang sehat, maka dapat 
dikatakan berfungsi sebagai wadah partisipasi sosial, di 
sinilah unsur sinkronisasi sangat diperlukan oleh kepala 
daerah selaku administrator kemasyarakatan.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka kepala 
daerah/wilayah dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, 
dan sinkronisasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi 
vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan 
dinas-dinas di daerahnya baik dalam perencanaan maupun 
dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Kepala instansi 
vertikal dan kepala dinas daerah berada di bawah koordinasi 
kepala daerah/wilayah yang bersangkutan, sedangkan ketentuan 
pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi di kotamadya daerah tingkat II Surabaya, kepala
daerah/v/ilayah dibantu sekretariat daerah yang merupakan
unsur staf sesuai dengan bunyi pasal 1 Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978, sebagai berikut :

Sekretariat to'ilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat' 
Kotamadya Daerah Tingkat II adalah suatu unsur staf yang 
langsung berada di bawah dan. bertanggung jawab kepada 
Bupati/V/alikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dalam 
menyelenggarakan pemerintahan di Daerah berdasarkan 
asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.

Adapun dinas-dinas daerah yang ada di pemerintah 
kotamadya daerah tingkat II Surabaya adalah :
a. Dinas Psndapatan Daerah kotamadya Surabaya (berdasarkan 

peraturan daerah nomor 5 tahun 1979 tanggal 13 Septem-
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ber 1979);
b. Dinas pskerjaan Umum kotamadya Surabaya (berdasarkan 

surat keputusan walikota kepala daerah kotamadya Sura
baya no. 80/K tanggal 21 Januari 1972);

c. Dinas Tanah dan ;Rumah kotamadya Surabaya (berdasarkan 
surat keputusan walikota kepala daerah kotamadya Sura
baya no. 93/K tanggal 2 Pebruari 1972);

d* Dinas Perencanaan dan Tata .Kota kotamadya Surabaya 
(berdasarkan surat keputusan walikota kepala daerah 
kotamadya Surabaya no. 80/K tanggal 21 Januari 1972). 

Dalam peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II 
Surabaya nomor 2 tahun 1979? bab II pasal 4 ditentukan 
bahwa untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok sekretariat 
kotamadya daerah tingkat II antara lain mempunyai fungsi 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Dengan berkembangnya kotamadya Surabaya maka semakin 
meningkat pula kebutuhaij untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, sehingga diperlukan adanya peningkatan pelayanan 
yang sesuai dengan perkembangan.daerah. Sehubungan dengan 
ini Ateng Syafrudin mengemukakan yang isi pokoknya bahwa : 

Meskipun adanya koordinasi, integrasi, dan sinkroni
sasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sejak 
tanggal 31 Mei 1952 yaitu dalam surat edaran perdana oenteri 
no. 2/RI/1952, perihal kerja sama antara kepala daerah dan 
kepala-kepala jawatan dan organisasi-organisasi lainnya, 
kemudian ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 27
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tahun 195^ perihal menyusun koordinasi pemerintahan sipil 
dan terakhir ditetapkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun

4.1974, namun demikian dalam prakteknya sampai sekarang 
.masih sering di.jumpai tindakan-tindakan aparat pemerintahan 
di daerah, yang menunjukkan tidak atau kurang adanya koordi
nasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga menimbulkan masa- 
lah yang perlu diadakan peningkatan dan penyempurnaan lebih 

lanjut.

^Ateng Syafrudin, Pen^aturan Koordinasi Pemerin
tahan di Daerah, Tarsito, Bandung, 1976, h. 221.

4Ibid., h. 221-222
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LANGKAH-LAIIGKA3 PEir/EH?U3iIAAiT DALAri PEIIYEL^fGGÂ JUll 
PSERINTAHAH DA1I PELAXSANAAi; PEMBANGUNAN

■ 1* Tu,juan Pemberian Otonomi
Berdasarkan asas desentralisasi, maka pembagian 

daerah di Indonesia dibentuk dan disusun atas daerah 
tingkat I dan drerah tingkat 11.^

Bagi daerah-daerah tersebut di atas diwajibkan dan 
diberi wewenang serta berhak untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya senairi deni meningkatkan daya guna dan 
hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pela
yanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku. Seperti apa yang 
dikatakan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
antara lain " Daerah berhak,. berwenang dan berkewajiban 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku*" Dan hal tersR- 
but lebih lanjut disebut sebagai otonomi diaerah*

Adapun tujuan diberikannya otonomi daerah telah 
ditegaskan di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1974 angka 1 pada huruf d dan £ sebagai berikut :

d. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan 
yang tersebar di seluruh pelosok ITegara, dan dalam 
membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa maka 
hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
atas dasar ..keutuhan Negara Kesatuan diarahkan pada 
pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung

B A B  IV ■
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jav/ab yang dapat menjarain perkembangan dan pembangunan 
Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsen- 
trasi.
f. Maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah 
sudah ditegaskan di dalam GBHIT yang berorientasi pada 
pembangunan yang dimaksud dengan pembangunan di sini 
adalah pembangunan dal^m arti yang luas yaitu yang 
meliputi segala kehidupan dan penghiduparmya. Jadi pa
da hakekatnya Otonomi Daerah itu lebih merupakan kev/a- 
jiban daripada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut 
melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk 
mencapai kesejahteraan Rakyat yang harus diteriraa dan 
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena otonomi tersebut secara riil merupakan 
kewajiban daripada daerah, dalam hal ini pelaksanaannya 
dilaksanakan oleh kepala daerah selaku administrator tunggal 
serta bertanggung jawab penuh sehingga dapat menjamin daerah- 
nya secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri* 
Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam G3HN bahwa otonomi 
daerah yang riil dan bertanggung jawab yaitu benar-benar 
sejalan dengan tujuannya untuk melancarkan pembangunan yang 
tersebar di-seluruh pelosok negara dan tidak bertentangan 
dengan pengar&han-pengarahan yang telah diberikan, mencakup 
hal-hal : harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan 
bangsa, harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara 
pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatu
an dan harus menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Dengan nelaksanakan pengembangan dan pembangunan 
daerah, di sini secara tidak langsung ikut serta raenunjang 
pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf 
hidup bangsa Indonesia dengan mewUQUdkan masyarakat adil 
nakmu'r berdasarkan* Pancasila.
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Seperti apa yang digariskan dalam GBIIII pada Bab II
tentang pola dasar pembangunan nasional, bahwa :

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudlcan suatu 
masyarakat adil dan malcmur yang raerata materiil dan 
spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara 
Xesatuan Hepublik Indonesia yang merdeka, berdaulat, 
bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri- 
kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dina- 
mis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merde
ka, bersahabat, tertib dan damai.

2. Kekuranftan-kekuranp;an dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pelaksanaan Pembanpunan

Sebagai kepala daerah sekaligus sebagai kepala wila
yah dalam hal ini walikotamadya kepala daerah tingkat II Su
rabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghendaki 
terwujudnya pembangunan di segala bidang antara lain : 
bidang ekonomi, bidang agama dan kepercayaan terhadap 2uhan 
yang Hahaesa, sosial-budaya, bidang politik, dan bidang 
pertahanan keamanan nasional.

Tidaklah mudah untuk melaksanakan hal tersebut di 
atas tanpa adanya partisipasi masyarakat setempat yang cukup 
tinggi dengan penuh kesadaran serta pembinaan dari aparat 
pemerintah daerah.

jNamun demikian, hcndaklah disadari bahwa bagaimana- 
pun juga kita tidak bisa lepas dari unsur manusiawi yang 
setiap atau segala tindakan maupun hasil karyanya tidak 
bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan. Sehubungan dengan 
hal tersebut, maka sebagai kepala daerah/wilayah dalan nc- 
nyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan walaupun telah
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torcapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan pcmerin- 
tah maupun masyarakat setempat, hal ini terlihat adanya 
perkembangan yang menuju suatu kemajuan, baik di bidang 
pemerintahan, pembangunan maupun di bidang kemasyarakatan, 
namun di sana-sini perlu adanya penyempurnaan.

Adapun kekurangan-keurangan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang perlu diada- 
kan penyempurnaan antara lain seperti uraian saya di bawah 
ini.

a* Penyelenggaraan pemerintahan,
Pemerintah \ kotamadya daerah tingkat II Surabaya 

dalam bidang pemerintahan khususnya ketertiban umum, seba
gai pencerminan usaha terus menerus mengenai kegiatan pela
yanan masyarakat, dalam hal ini usaha di bidang prasarana 
jalan terus ditingkatkan.

Walaupun sarana jalan di kotamadya Surabaya sudah 
cukup memadai untuk menanpung lalu lintas, namun akhir-akhir 
ini karena pertambahan jumlah kendaraan cukup pesat sehingga 
mengurangi daya tampung jalan akibatnya sering terjadi 
kenacetan atau hambatan terutama di tempat-terapat yang 
merupakan jalur lalu lintas utama pengangkutan barang-barang 
ekonomi, seperti misalnya di persimpangan jalan Wonokromo 
sekaligU3 merupakan pintu gerbang keluar masuk kota Surabaya. 
Dengan terjadinya kemacetan lalu lintas dapat mengganggu 
kelancarannya, sehingga ketertiban arus lalu lintas tidak 
dapat diciptakan yang mengakibatkan kesemrawutan lalu lintas
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dan mengurangi . keindahan kota Surabaya serta merusak citra 
kota Surabaya sebagai kota terbesar nomor dua di Indonesia.

b. Pelaksanaan pembangunan.
Usaha pemerintah kotamadya daerah tingkat II Surabaya 

ditingkatkan untuk mengatasi masalah lingkungan hidup akibat 
dari aspek . kependudukan yang amat berpengaruh terhadap kond: 
lingkungan hidup setempat. Karena laju pertambahan dan kepa- 
datan penduduk di Surabaya tidak seirnbang dengan kemampuan 
usaha pemerintah kotamadya daerah tingkat II Surabaya dalam 
rangka menyediakan sarana dan prasarana, hal ini menimbulkan 
kondisi lingkungan hidup tidak memenuhi syarat.uraum, terutam; 
pada daerah pemukiman yang berada di daerah perkembangan.

Di samping itu pelaksanaan pembangunan itu sendiri 
hendaknya meraerlukan koordinasi yang mantap, sehingga terca- 
pai sasaran pembangunan yang direncanakan sesuai dengan 
kemampuan dan biaya yang ada. V/alaupun tujuan di atas telah 
bisa dicapai secara semputoia, namun masih terdapat hal-hal 
yang tidak sesuai antara rencana dengan pelaksanaannya. 
Sebagai contoh pelaksanaan pembangunan dalam kaitannya 
tidak ada koordinasi adalah adanya tiang listrik berdiri 
persis di tengah saluran air atau merabuat saluran di tempat 
yang ada tiang listriknya pada proyek peningkatan lingkungan 
hidup yang masuk- dalam KIP di Hangkahrejo I.

Kecuali penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangunan, perlu juga diciptakan stabilitas ketertiban, 
kcamanan, dan kehidupan kemasyarakatan.
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Usaha pemerintah kotamadya daerah tingkat II Sura
baya dalam hal ini dituntut untuk lebih memperluas volume 
kegiatan pembangunan daerahnya dengan sendirinya memerlu- 
kan anggaran pembangunan yang relatip besar. Hal ini di- 
peroleh dari berbagai sumber yang salah satu diantaranya 
merupakan sumber aseli didapat dari daerah sendiri seper
ti penyelenggaraan Internasional Amusement Centre di jalan 
Gentengkali nomor 93-95 Surabaya atas usaha PT NIAG, yang 
menghasilkan dana khusus sebesar Rp 100 juta sebulan atau 
Rp 1.2 milyard setahun.

Dengan dikeluarkannya instruksi menteri dalam negeri 
Nomor 5 Tahun 1981 tertanggal 24 Pebruari 1981 terhitung 
mulai tanggal 1 April 1981, menghapus/mencabut izin perjudi- 
an dalam bentuk apapun- dan dengan tujuan apapun. Atas dasar 
instruksi menteri tersebut di atas walikotamadya- Surabaya 
dengan surat keputusannya nomor : 81/V/K/81 tertanggal :
14 Maret 1981, mencabut $urat keputusan walikotamadya kepa
la daerah tingkat II Surabaya nomor 280/WK/79 tertanggal :
1 Juni 1979 mengenai pemberian izin perpanjangan atas penye
lenggaraan Internasional Amusement Centre bertempat di 
.jalan Gentengkali nomor 93-95 Surabaya.

Kemudian berdasarkan instruksi menteri dalam negeri 
di atas maka ditutuplah Internasional Amusement Centre, 
sehingga terjadi berkurangnya dana khusus yang menunjang 
biaya pembangunan daerah, serta adanya beberapa v/arga kota 
Surabaya dalam hal ini karyav/an PT NIAC kehilangan pekerja-
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annya atau menambah pengangguran..

3. Lanffkah-langkah Penyempurnaannya
Oleh karena terdapatnya kekurangan dalam penyelengga

raan pemerintahan yaitu terganggunya ketertiban umum, khusus- 
nya kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, maka usaha peme
rintah kotamadya daerah tingkat II Surabaya untuk memelihara 
keindahan serta mempertahankan citra kota Surabaya sebagai 
kota terbesar nomor dua di Indonesia, salah satu diantaranya 
menghilangkan kemacetan dan kesemrawutan, sehingga tercipta 
ketertiban umum di bidang lalu lintas. Adanya contoh di atas 
yaitu di persimpangan jalan V/onokromo, pemerintah kotamadya 
daerah tingkat II Surabaya mengarnbil langkah dengan jalan 
memperlebar jalan tfonokromo yang memerlukan pembebasan 
bangunan liar yang berdiri di atas tanah dekat rel kereta 
api sebelah selatan stasiun Wonokromo.

Pemerintah kotamadya daerah tingkat II Surabaya kemu- 
dian bekerja sama dengan Jcepala wilayah kecamatan setempat 
mengingat bahwa beliaulah yang lebih menguasai akan seluk
beluk wilayah yang bersangkutan serta mendapat dukungan

i

dari dinas-dinas daerah dan instansi-instansi vertikal untuk 
mencegah terjadinya pelaksanaan yang tumpang tindih dan 
menghindari timbulnya pelaksana pekerjaan di luar kewenangan, 
melaksanakan pembongkaran bangunan-bangunan di sekitar stasiun 
Wonokromo.

Sebagai konsekuensinya selaku bapak dari semua warga 
kota, akan menyediakan tempat penampungan bagi mereka yang
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kena gusur dengan mengadakan perumahan Perumnas, sekaligus 
memberikan pengarahan terhadap segenap v/arga kota untuk 
berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang diprogramkan.

Selanjutnya untuk menghindari kemacetan dan kesemra- 
wutan lalu lintas di jalan Wonokromo tersebut di atas peme
rintah pusat membangun jembatan layang ( fly over ) dan 
pemerintah daerah membangun jembatan penyeberangan di sebelah 
selatan stasiun Wonokromo.

Dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya unsur koor
dinasi dilaksanakan secara mantap, namun demikian masih ada 
yang perlu disempurnakan sehubungan dengan adanya proyek 
KI? di Hangkahrejo I seperti tersebut dalam sub bab 2 BAB IV 
ini, hal ini tidak lain kurang mantapnya koordinasi.

Dalam mengatasi kekurangan tersebut di atas maka 
pemerintah daerah selaku administrator di bidang pembangunan, 
mengingat proyek tersebut di atas telah selesai, maka di 
sini dapat saya kemukakan hal-hal yang kiranya dapat menjadi 
bahan pertimbangan bagi yang berwenang, dalam hal ini 
hendaknya mengadakan pengamanan tehnis dan non tehnis.
Tehnis dengan jalen membelokkan arah saluran sehingga aliran- 
nya tidak terhambat oleh tiang listrik. Sedangkan non tehnis 
dengan jalan menghimbau warga masyarakat setempat uiituk 
berpartisipasi memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan, 
khususnya membersihkan saluran air yang ada.

Untuk mencegah agar tidak terulang seperti tersebut 
di atas maka hendaknya lanrckah-langkah, peningkatan koordi-
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.nasi perencanaan, peningkatan koordinasi pelaksanaan, dan 
peningkatan koordinasi pengawasan*

Untuk mengatasi masalah lingkungan hidup dalara rangka 
menyediakan sarana dan prasarana terurama meningkatkan *
taraf hidup warga kota dalara hal pemulciman maka pemerintah 
kotamadya daerah tingkat IX Surabaya mengambil langkah 
dengan mengadakan proyek KIP ( KampuHg Improvement Program ).

Proyek ini adalah merupakan proyek berskala daerah 
di mana penyediaan dana disediakan oleh pemerintah kotamadya 
daerah tingkat II Surabaya melalui ainggaran pendapatan 
belanja daerah ( AFBD ) dan pinjaman Bank Dunia dengan 
bunga rendah.

Selanjutnya pemerintah kotamadya daerah tingkat II 
Surabaya untuk mengatasi kekurangin penunjang biaya 
pembangunan maka menempuh jalan dengan cara antara lain 
menaikkan tarip peraungutan restribusi, pajak tontonan 
misalnya biaya parkir ker^daraan, tarip pertunjukan bioskup 
dan penertiban pemasukan iuran pembangunan daerah (IPEDA).

Dengan adanya pengangguran akibat ditutupnya Inter- 
nasional Amusement Centre, maka kepala daerah dalam hal ini 
walikotaraadya selaku administrator di bidang kemasyarakatan 
di wilayahnya, sesuai dengan ketentuan pasal*81 sub a 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berkewajiban untuk tetap 
menjaga dan membina ketenteraman, ;agar akibat dari penutupan 
tempat perjudian tersebut di atas, tidak menimbulkan masalah • 
baru di bidang kemasyarakatan, maka untuk itulah pemerintah
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kotamadya daerah tingkat II Surabaya ihenganbil langkah 
dengan jalan mengadakan pendekatan kepada FT NIAC, agar 
supaya kepada karyav/an yang berhenti diberikan uang 
pesangon sehingga keresahan yang dirasakan bekas karyqwan- 
nya dapat teratasi dengan sebaik-bailcnya, mengingat peranan 
walikotamadya kepala daerah selaku pimpinan di daerahnya 
dan juga sebagai bapak semua warga kdtanya, akan membantu 
dengan segala fasilitas yang ada, bilamana PT NIAC berniat 
membangun usaha lain sehingga dapat ihembuka lapangan kerja 
khususnya menampung bekas karyawannyk dan mengurangi 
pengangguran pada umumnya.

^Lihat Undang-undang No. 5 Tahun 1974, pasal 3*

^Cut Sutanto, " Tidak ada Koordinasi ", Sura
baya Post, 4- Pebruari 1981, h. 2.
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B A B  V 
F E N U f U P

Kesinroulan
Sesuai dengan pokok masalah yaitu kepala daerah 

selalcu administrator pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan, atas dasar materi tulisan yang telah 
dikemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil bebe- 
rapa kesimpulan sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah 
kepala daerah dan Dev/an Perv/akilan Sakyat Daerah, di mana 
ke- dua leinbaga ini dituntut satu ketja sama yang serasi 
sehingga dapat menun.jukkan usaha-usaha yang konkrit untuk 
menampung aspirasi masyarakat.

Kedudukan walikotamadya sebagai administrator 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan merupakan 
perangkat pemerintahan wdJLayah dalam bidang pemerintahan 
umum serta menyelenggarakan pemerintahan di daerah 
bertanggung jav/ab kepada menteri dalam negeri melalui 
gubernur kepala daerah.

Kepala daerah mempunyai peranan kepemimpinan,

berwibawa, mev/ujudkan sikap dan tindak tanduk seorang 
Pacasilais, menberikan perhatian kepada bawahan dan 
dalam berkoaunikasi dengan rakyat'atau warganya memper- 
gunakan bahasa rakyat.

V/alikotamadya kepala daerah tingkat II berperan
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aktip sebagai koordinator pemerintahan dan pembangunan, 
baik yang dilaksanakan secara regional, sektoral maupun 
nasional.

Walikotamadya kepala daerah tingkat II berperan 
aktip sebagai administrator pemerintahan dan kemasyara
katan dalam arti sebagai pelaksana di daerah di bidang 
pemerintahan serta menangani secara aktip segala perma- 
salahan yang timbul di bidang kemasyarakatan#

Sejalan dengan ketentuan pasal 81 sub c Undang- 
undang Nomor 5 Tahun 1974, kepala daerah berfungsi dan 
bertugas secara aktip menyelenggarakan koordinasi atas 
kegiatan-kegiatan instansi vertikal dengan dinas-dinas 
daerah maupun antar dinas-dinas baik perencanaan sampai 
dengan pelaksanaan, sedangkan koordinasi dalam pengertian 
pemerintahan adalah integrasi yang artinya penyatu paduan, 
sinkronisasi artinya keselarasan dan keseimbangan serta 
simplifikasi yang berart^. kesederhanaan.

Dengan berpegang pada asas bahwa tidak ada satu 
kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang seluruhnya 
dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, maka koordinasi 
antar instansi vertikal atau antar dinas mutlak diperlukan, 
seperti misalnya pada kegiatan pelaksanaan pemerintahan 
di mana telah ada koordinasi dari perencanaan sampai akhir 
pelaksanaan dengan tujuan menanafnkan kesadaran hukum bagi 
warga kotanya. Sebagai contoh penertiban penduduk di 
emplasemen PJKA, tempat pemukiman dengan hasil yang baik.
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Kurang adanya koordinasi antar-i Ferusahaan Listril: 
Negara dengan pemerintah kotamadya daerah tingkat II Sura
baya, misalnya penempatan tiang-tiang listrik pada tengah- 
tengah saluran air yang baru dibangun, menyebabkan tidak 
berfungsinya saluran air. Hal-hal yang demikian ini jelas 
merugikan, karena kurang adanya koordinasi antara dinas 
yang satu dengan dinas yang lain atau dinas-dinas dengan 
instansi vertikal.

Saran-saran
Berdasarkan pada permasalahan pokok~dan -kesimpulan 

yang telah saya katengahkan di atas, saya mencoba mengemu- 
kakan saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan sekedar 
bahan pertimbangan.

Agar kepala daerah tetap menjaga kerja sama yang 
sebaik-baiknya dengan Dev/an Perwakilan Rakyat Daerah, 
sehingga karenanya akan mcncerminkan kesatuan dan keserasi- 
an faham dan tindak. t

Hendaknya kepala daerah tetap meningkatkan fungsi 
koordinasi antara instansi vertikal dengan pemerintah 
daerah. T

Walikotamadya kepala daerah perlu meningkatkan 
peranan dan fungsi di setiap dinas atau instansi secara 
pasti, agar tidak menimbulkan tumpang tindih di luar kewe- 
nangan yang ada.

Sebagai administrator di bidang kemasyarakatan, 
walikotamadya hendaknya selalu mcngikuti aspirasi yang
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hidup di tengsh masyarakat agar se(~era dapat mengatasi 
setiap perraasalahan yang timbul di ten'~ah v/arganya sedini 
mungkin.
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rintahan dan Peradilan Adainiatrasi IWegaraV Alumni,' 
Bandung, 19?&*

Simanjuntak, B., Hirapunan Undang-undang Pokok-pokok Pemerin- 
tahan Daerah daiTIJndan^-undan^ Desapra,ia, Tarsito, Ban-"
aung", 1^79-

P5RATURAN PERUNDANGAN
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 194-5.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor IV/MFR/1978 

tentang GBHN.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974-, tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah, Lembaran Negara RI nomor 38 
tahun I974-.

Keputusan Menteri Dalam Ijfegeri Nomor 130 Tahun 1978 ten
tang Pedoman susunan Organisasi dan tatakerja Sekre
tariat Wilayah/Daerah tingkat II, Sekretariat Kotamadya 
Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Tingkat II.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang 
Perjudian.

Naskah Penekanan Tugas untuk V/alikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II Probolinggo.

Pidato Pengarahan Pembantu Gubernur di Surabaya dalam Rapat 
Ksrja Daerah V Kotamadya Surabaya, tanggal 29-30 Desem- 
ber 1980.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 tanggal 13 September 1979 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Fendapatan 
Daerah Kotamadya Surabaya.

Tunggal dalam Pembangunan, Tarsito, Ban-
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Peraturan Daerah. Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 12 Pebruari 
1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekre
tariat Dev/an Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sura- 

‘ baya.
Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya 

Nomor S3/K tanggal 2 Pebruari 1972 tentang Peinbentukan 
Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya.

Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya 
Nomor 80/K tanggal 21 Januari 1972, tentang Pembentukan 
Dinas Perencanaan dan Tata Kota Kotamadya Surabaya ser
ta Reorganisasi Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Surabaya.

Pidato Pengarahan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya dalam Rapat Kerja Daerah V Kotamadya Surabaya, 
tanggal 29-30 Desember 1980.

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Su
rabaya Nomor 280///K/79 tanggal 1 Juni 1979 mengenai 
Pemberian Izin Perpanjangan atas Penyelenggaraan Inter- 
nasional Amusement Centre.

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Su
rabaya Nomor 81/V/K/81 tanggal 14- Maret 1981 Hencabut 
Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 
Surabaya Nomor 280/WK/79 tanggal 1 Juni 1979 mengenai 
Pemberian Izin Perpanjangan atas Penyelenggaraan Inter- 
nasional Amusement Centre Bertempat di Jalan Gentengkali 
Nomor 93-95, Surabaya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kepala Daerah Selaku Administrator Pemerintahan 
Pembangunan dan Kemasyarakatan  
Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 

Koeshartojo 


	gdlhub-gdl-s1-2013-koeshartoj-24665-1.cover
	gdlhub-gdl-s1-2013-koeshartoj-24665-2.kata-
	gdlhub-gdl-s1-2013-koeshartoj-24665-3.dafta-
	gdlhub-gdl-s1-2013-koeshartoj-24665-4.babi
	gdlhub-gdl-s1-2013-koeshartoj-24665-5.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-koeshartoj-24665-6.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-koeshartoj-24665-7.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-koeshartoj-24665-8.babv
	gdlhub-gdl-s1-2013-koeshartoj-24665-9.dafta-



