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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat yang tersebar 

dari Sabang hingga Merauke. Salah satu kearifan bangsa ini adalah budaya dan 

adat tersebut menyiratkan nilai-nilai dan norma-norma. Kata Indonesia berasal 

dari bahasa latin yaitu indus yang berarti “India” dan bahasa Yunani“nesos” yang 

berarti pulau. Negara Republik Indonesia disingkat menjadi RI, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sendiri adalah negara di Asia Tenggara terletak di garis 

khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra 

Pasifik dan Samudra Hindia.
1
  

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah 

Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota, 

setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai 

Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 UUD 1945. 
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Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, oleh karenanya 

perangkat dalam daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 

di daerahnya itu sendiri.
2
 Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri dibagi atas 

daerah-daerah provinsi, daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan 

daerah kota. Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota dipilih secara 

demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintahan undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 

Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

terdiri dari gubernur, bupati, dan walikota, dan perangkat daerah, pemerintahan 

daerah dapat berupa pemerintah daerah provinsi (Pemprov), yang terdiri 

atas gubernur dan perangkat daerah, yang meliputi sekretariat daerah, dinas 

daerah, dan lembaga teknis daerah dan dalam Pasa 18 ayat (3) UUD 1945 

ditegaskan, bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan 

kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalui pemilihan umum”.  

Adapun waktu pelaksanaan pemilihan umum DPRD bersamaan dengan 

pemilu DPR dan DPD. Sedangkan gubernur adalah jabatan politik negara  

Indonesia, gubernur merupakan kepala daerah  provinsi, kata gubernur sendri 

berdasarkan dari berasal bahasa Portugis yaitu “governador” sedangkan untuk 

bahasa Spanyol "gobernador" dan bahasa Belanda "gouverneur". Istilah bahasa 

Belanda ini mirip dengan istilah bahasa Perancis yang artinya adalah "pemimpin", 

"penguasa", atau "yang memerintah".  

                                                             
2http://id.wikipedia.org/wiki/DPRDDiakses  

http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
http://id.wikipedia.org/wiki/Walikota
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada
http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada
http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Teknis_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Portugis
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD


3 
 

 
 

Dalam PP No 19 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (3) dan (4) hal ini jelas Gubernur 

terpilih kemudian dan dilantik oleh Presiden, dapat juga dilantik 

oleh mendagri atas nama Presiden, selain itu gubernur juga berkedudukan sebagai 

wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, 

gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dan kewenangan gubernur diatur 

dalam UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2010 tentang Pemerintahan 

Daerah.
3
 

Selanjutnya, gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

bersama DPRD provinsi. Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota, namun 

hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkan bupati memiliki tugas dan 

wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama DPRD kabupaten, bupati dan wali kota dipilih dalam satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan 

jabatan politis mengapa seperti itu karena diusulkan oleh partai politik, dan 

bukan Pegawai Negeri Sipil.
4
 

Sebelum Tahun 1945 gelar dari Bupati sebenarnya hanya dipakai di 

pulau Jawa, Madura,dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi 

pada masa Hindia Belanda, ialah bupati disebut sebagai “regent”, dan istilah 

inilah yang dipakai sebagai bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, 

istilah bupati dipakai untuk menggantikan “regent” di seluruh wilayah Indonesia. 

Adapun mengenai keberadaan wakil kepala daerah sendiri  khususnya dalam 
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mendampingi kepala daerah menjalankan tugas-tugas pemerintahan di 

daerah,posisi ideal penting atau tidaknya keberadaan wakil kepala daerah saatnya 

menjadi perhatian, mengingat kinerja wakil kepala daerah di sejumlah daerah 

sangat variatif, bahkan tidak sedikit daerah di mana kepala daerah dan wakil 

kepala daerahnya berselisih.
5
 

Undang-undang tentang pemerintahan daerah menyebutkan secara tegas 

sejumlah tugas wakil kepala daerah.Dalam pola kepemimpinan paket di era 

reformasi, tugas wakil kepala daerah sebagaimana digariskan dalam undang-

undang adalah membantu kepala daerah, memberikan saran dan pertimbangan 

kepada kepala daerah dan melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah 

apabila berhalangan. Pembagian tugas secara terperinci dilakukan atas 

kesepakatan kedua pihak yang dirumuskan dan diputuskan dalam ketentuan 

tersendiri, garis tugas yang sangat umum dalam undang-undang dan pembagian 

kerja secara terperinci yang diserahkan kepada kesepakatan kedua belahpihak bisa 

menimbulkan suasana tawar-menawar atau “bargaining position” antara kedua 

belah pihak. 

Hasilnya bisa saja memuaskan atau tidak memuaskan salah satu pihak, atau 

keduanya sama-sama tidak puas karena sebagian kewenangannya terambil oleh 

pihak lain, maka banyak kasus seperti wakil pemerintah daerah yang sesudah 

menjabat sebagai wakil pemerintah daerah yang mundur atau mengundurkan 

drinya dari jabatan yang di pegang entah itu menjadi wakil dari bupati atau pun 

menjadi gubernur dari wakil gubernur yang mengudurkan drinya sebelum masa 

priodenya berakhir. 
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Berdasar uraikan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti 

masalah yang timbul dari wakil kepala daerah dengan judul “Kedudukan Dan 

Wewenang Kepala Daerah  Dalam Sistem Pemerintahan Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomber 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, permasalahan yang akan diteliti 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Bagai mana cara pengisian jabatan wakil kepala daerah berdasarkan peratutan 

perundang-undangan  

2. Bagai mana kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah 

berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 

3. Bagai mana tugas dan wewenang wakil kepala daerah dalam penyelenggraan 

pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 

C. Tujunan Penelitian  

1. Untuk mengetahui  dan mengkaji cara pengisian jabaran wakil kepala daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem 

pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 

3. Untuk mengetahui dan mengetahui tugas dan wewenang wakil kepala daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan  Undang-Undang 32 

Tahun 2004 
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini yaitu : 

1. Kegunaan Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum secara 

umum, dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang 

keduduakan kepala adaerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan 

tugas wewenang mereka sepagai kepala daerah dan wakl kepala daerah.  

2. Secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat dan memiliki kegunaan 

bagi masyarakat umum khususnya dalam rangka pemahaman terhadap 

kewenangan wakil pemerintah derah dalam sistem pemerintahan daerah 

berdasarkan Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

E. Kerangka Pemikiran 

Pengertian kedaulatan, berdaulat asal kata dari daulah dari Bahasa Arab yang 

berarti kekuasaan. Jadi berdaulat artinya mempunyai kekuasaan. Kata kedaulatan, 

juga berasal dari Bahasa Latin yaitu supremus artinya yang tertinggi. Kedaulatan 

berasal dari kata daulat yang artinya kekuasaan  atau pemerintahan. Berdaulat  

berarti mempunyai kekuasaan penuh (kekuasaan tertinggi) untuk mengatur suatu  

pemerintahan, dalam masyarakat sering kita mendengar negara berdaulat artinya 

negara memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya tanpa campur tangan 

negara lain.  

Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan 
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bernegara.
6
 Kedaulatan rakyat pada pembukaan undang-undang dasar 1945 aline 

ke empat juga dinyatakan “maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam 

suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan 

negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada” 

dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan “kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. 

Pembukaan dan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 tersebut memuat pernyataan bahwa 

kedaulatan itu berada di tangan rakyat, kedaulatan berasal dari bahasa Arab 

daulah, yang berarti kekuasaan tertinggi. Menurut Jean Bodin tokoh ilmu negara, 

kedaulatan dalam negara ialah kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak 

berasal dari kekuasaan lain. Berdasarkan pengertian tersebut maka kedaulatan 

memiliki sifat asli, tidak terbagi bagi, mutlak, dan permanen. Kedaulatan bersifat 

asli karena kekuasaan yang tertinggi itu tidak berasal dari pemberian kekuasaan 

yang lebih tinggi.  

Kedaulatan itu bersifat tidak terbagi-bagi artinya utuh dimiliki oleh 

pemegang kedaulatan itu tanpa dibagi kepada pihak lain. Kedaulatan itu bersifat 

permanen, artinya kedaulatan itu tetap, tidak berubah berada dalam kekuasaan 

pemegang kedaulatan tersebut. Dengan demikian, kedaulatan sebagai kekuasaan 

tertinggi, jika dikaitkan dengan pemerintahan.
7
 Pemerintah adalah lembaga yang 

diberi mandat atau wewenang oleh lembaga yang lebih tinggi untuk memegang 

kedaulatan dalam negara, kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat hanya dapat 

dilaksanakan di negara yang dibangun atas dasar perjanjian masyarakat tokoh atau 

para ahli yang mengemukakan teori perjanjian negara adalah sebagai berikut. 

                                                             
6http://blogsimpleuntukpelajar.blogspot.com/2013/03/makalah-kedaulatan-rakyat.html  
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Menurut Thomas Hobbes, pada awalnya suatu negara dalam keadaan kacau 

“homo homini lupus, bellum omnium contra omnes” yang menimbulkan rasa 

takut. Untuk itu, manusia menyadari bahwa untuk menghilangkan kekacauan 

tersebut masyarakat berjanji untuk membentuk suatu wadah atau negara yang 

kepemimpinannya diserahkan kepada seorang raja yang memiliki kekuasaan 

mutlak “absolute”.  

Adapun istilah “Negara Hukum” memang baru dikenal pada Abad XIX tetapi 

konsep Negara Hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan 

keadaan.Plato dan Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran negara 

hukum. Pemikiran negara hukum dimunculkan Plato melalui karya 

monumentalnya yakni politeia Platodalam buku ini sudah menganggap adanya 

hukum untuk mengatur warga negara.
8
 Konsep negara hukum dari waktu ke 

waktu semakin berkembang dan telah banyak mengalami perubahan.Hal ini di 

tandai dengan berkembangnya konsep negara hukum Eropa Kontinental yang 

dikembangkan oleh Immanuel Kant dan F.J Stahl, dengan menggunakan istilah 

“rechtsstaat”. Landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

Indonesia sendri adalah Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945.  

Pasal 18 ayat (1)  UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai 

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terdiri atas pemerintahan yang 

bertingkat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten, hingga 

pemerintahan yang terkecil yakni desa.Kesatuan-kesatuan pemerintahan yang 
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berada dibawah pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri pemerintahannya 

dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan oleh pemerintah 

pusat. 

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan 

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  

sebagai pendidikan politik di tingkat lokal. Pemerintah Pusat dapat menetapkan 

kawasan khusus di daerah otonomi untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi 

pemerintahan tertentu  yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional. Hal 

ini dapat di berlakukan dalam bentuk otonomi khusus, secara politis otonomi 

khusus biasanya diberikan jika ada suatu negara yang didirikan dengan berbagai 

macam suku bangsa dengan beragam latar belakang sejarah politik atau 

hukumnya, salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan 

UUD 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk pencapaian 

kesejahteraan di tengah keadaan masyarakat yang beraneka ragam, tidaklah 

semudah membalik telapak tangan. 

Sehingga diperlukannya instrument yang ampuh dan tepat. Dalam 

pemerintahan yang demokratis kekuasaan tidak berada dan dijalankan oleh satu 

badan tapi dilaksanakan oleh beberapa badan atau lembaga agar kekuasaan tidak 

terpusat hanya pada satu tangan yang dapat berakibat pada terjadinya 

pemerintahan yang otoriter dan terhambatnya peran serta rakyat dalam 

menentukan keputusan-keputusan politik, dengan adanya pembagian kekuasaan 

dalam penyelenggaraan negara sebagai salah satu ciri negara demokrasi, di 

dalamnya terdapat beberapa badan penyelenggara kekuasaan seperti, badan 

legislatif, eksekutif, yudikatif dan lain-lain. Pada umumnya negara yang 

menerapkan sistem pembagian kekuasaan mengacu pada teori “trias politica” 
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montesquieu dengan melakukan beberapa variasi dan pengembangan dari teori 

tersebut dalam penerapannya.  

Badan Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki 

kekuasaan dan bertanggungjawab untuk menerapkan hukum. Figur paling senior 

dalam sebuah cabang eksekutif disebut kepala pemerintahan. Eksekutif dapat 

merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil, atau sebagai pemerintah, 

dalam sistem parlementer.
9
 Trias politica adalah anggapan bahwa kekuasaan 

negara terdiri dari tiga macam kekuasaan : pertama, kekuasaan legislatif atau 

kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut rule 

making functions) ; kedua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan 

undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut rule application function), 

ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-

undang (dalam peristilahan baru sering disebut rule adjudication function).  

Rias politica adalah satu prinsip normatife bahwa kekuasaan-kekuasaan 

(functions) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk 

mencegah penyalah gunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa, dengan 

demikian diharapkan hak-hak azasi warga negara lebih terjamin.
10

 Di Indonesia 

saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah 

administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan 

satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan untuk wakil 

kepala daerah yang dimaksud mencakup.
11

 

Gubernur dan wakil gubernur adalah jabatan publik di Indonesia, gubernur 

merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Kata “gubernur” berasal dari 
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bahasa Portugis “gouverneur” bahsa Spanyol “gobernador”, dan bahsa Belanda 

“governeur”. Bentuk bahsa Belanda ini mirip dengan bahsa Perancis dan arti 

harafiahnya adalah "pemimpin", "penguasa", atau yang memerintah. Gubernur 

dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung 

oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun. 

Sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur 

terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik 

oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan 

sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam 

hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dan kewenangan gubernur 

diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2010. Pada dasarnya, 

gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

bersama DPRD provinsi. Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota namun 

hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota.  

Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan 

subordinat, dimana masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan.
12

 Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, bupati, dalam konteks 

otonomi Daerah di Indonesia adalah kepala daerah untuk daerah kabupaten. 

Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. 

Pada dasarnya. 

                                                             
12http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur 
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Bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih 

dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati 

merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik), dan 

bukan Pegawai Negeri Sipil. Sebelum Tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya 

dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda bahasa 

administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, bupati disebut sebagai regent, dan 

istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris. 

Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan regent seluruh 

wilayah Indonesia.
13

 

Untuk Wali kota dan wakil wali kota untuk kota, wali kota atau wali 

kota merujuk kepada seorang  yang bertindak sebagai pemimpin sebuah kota. Di 

Indonesia, wali kota adalah kepala daerah untuk daerah kota. Seorang Wali Kota 

sejajar dengan Bupati, yakni kepala daerah untuk daerah Kabupaten. Pada 

dasarnya, Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan 

daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Wali kota 

dipilih dalam satu paket pasangan dengan wakil wali kota melalui pilkada. Wali 

kota merupakan jabatan politis dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
14

 

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tugas 

dan fungsi dari Wakil Kepala Daerah sendri tidak jelas keberdadaannya dalam 

undang-undang hal tersebut dapat di lihat pada Pasal 26 di ungkap tugas dan 

kewenangan dari Wakil Kepala Daerh itu tidak jelas adapun wakil kepala daerah 

dalam pelaksanaan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. 

Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi disharmonisasi 

                                                             
13http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati  
14http://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota 
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hubungan antara keduanya. Kondisi hubungan yang pasang surut ini dapat 

mengganggu kinerja keduanya dan berakibat proses pemerintahan di daerah 

tersebut menjadi terganggu. 

F. Metode Penelitian 

Mengetahui dan membahas satu permasalahan oleh karena itu sangat di 

perlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat 

ilmilah. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam bentuknya 

Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan.
15

  

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala 
bersangkutan”. 

 

1. Spesifikasi penelitian 

Dalam hal ini, penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu 

menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk 

memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, 

dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang 

kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.
16

 

kemudian menganalisis secara yuridis mengenai kedudukan dan wewenang 

dari wakil kepala daerah. 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu 

penelitian yang di lakukan dengan mendasarkan pada data sekunder atau 

                                                             
15 Soerjono soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal 3 
16 Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandnung, 1985, hal.130 
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kepustakaan sebagai data utama.
17

 Kemudian data sekunder tersebut terdiri 

dari : 

a. Bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar 1945, Undan-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki daya 

mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, tarktat, 

dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. 

b. Bahan hukum sekunder,yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya 

dari kalangan hukum dan profesional yang bergerak dalam bidang hukum 

tata negara. 

c. Bahan hukum tertier,yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.  

3. Tahap Penelitian 

 Penelitian ini terdiri dari tahapan-tahapan berupa pengumpulan data, 

analisis data, klarifikasi data hingga menjadi sebuah karya ilmiah 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan adalah studi 

kepustakaan. Dilakukan dengan jalan meneliti dan menginventarisasi data 

sekunder yang berupa : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum yang memiliki daya mengikat berupa sumber hukum formil 

yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang No.32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah 

                                                             
17

 Ronny Hanitijo Soemitro,Metode Penelitian Hukum,Ghalia,Jakarta 1985,hlm 93 



15 
 

 
 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli seperti : buku, hasil penelitian, dan 

karya ilmiah. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa 

Belanda. bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder.
18

 Adapun bahan hukum tersier 

tersebut, yaitu bentuknya Ensiklopedia,Koran khususnya kolom tentang 

hukum, Majalah,Internet. 

5. Alat pengumpulan data 

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan 

dengan alat mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul 

penelitian tersebut bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  

6. Analisis Data 

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara 

sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.
19

 Dari data yang 

berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian 

diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis deskriftif 

kualitatif. 

 

                                                             
18

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 

1990, hlm. 53. 
19

Soekanto, Soerjono .Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali,Jakarta, 1982, 

hlm.3. 
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Sebagai mana di jelaskan Ronny Haditijo Soemitro Adalah: 

Analisa data secara Yuridis-Kualitatif, adalah cara penelitian yang 

menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu daengan dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus 

matematika.
20

  
 

Dimana data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai 

dengan rangka secara langsung.
21

 Dengan demikian maka setelah data primer 

dan sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis 

dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. 

 

                                                             
20 Ronny Hanitijo Soemirto, Op.Cit., hlm. 93 
21 Tatang M.Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1995, 

hlm. 134 


