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Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaturan 

pengisian jabatan Gubernur Jogjakarta tentu harus dibuat sesuai dengan UUD 

1945. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan 

Walikota dipilih secara demokratis. Khusus terkait dengan status Provinsi 

Jogjakarta sebagai daerah istimewa, ketentuan yang juga harus menjadi dasar 

adalah Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati 

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa 

yang diatur dengan undang-undang. Kedua ketentuan tersebutlah yang 

seharusnya menjadi dasar pijakan pengaturan sekaligus menyelesaikan polemik 

pengisian jabatan gubernur Jogjakarta. 

Penegasan pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus dan istimewa dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 merupakan 

wujud nyata sesanti “bhinneka tunggal ika”. Pengakuan ini mengandung makna 

bahwa negara tidak akan menghapuskan dan bahkan akan melindungi daerah-

daerah yang memiliki sifat khusus dan istimewa. Bentuk nyata dari pengakuan ini 

adalah menjadikan keistimewaan dan kekhususan daerah tertentu sebagai materi 

dari undang-undang yang menjadi dasar keberadaan dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Ruang lingkup keistimewaan suatu daerah tentu berbeda-beda. Daerah 

Istimewa Aceh misalnya, ciri keistimewaan yang menonjol adalah pada sistem dan 

norma hukum di mana syariat Islam mendapatkan tempat yang lebih luas untuk 

diterapkan sebagai hukum positif. Namun dari sisi struktur pemerintahan dan 

kemasyarakatan, Daerah Istimewa Aceh tidak memiliki keistimewaan yang 

signifikan dibanding daerah lain. Sebaliknya, untuk Jogjakarta keistimewaan 

utama adalah pada struktur dan sistem kemasyarakatan dan pemerintahan yang 

memang berbeda dengan daerah lain sejak sebelum kemerdekaan. Sistem 



kemasyarakatan dan pemerintahan kesultanan itulah yang diakui secara sah 

sebagai kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Sedangkan dari 

sisi hukum, Jogjakarta tidak berbeda dari daerah-daerah yang lain. 

Pertanyaan utama dalam kasus pengisian jabatan gubernur Jogjakarta 

adalah apakah tata cara pengisian jabatan gubernur menjadi bagian dari 

keistimewaan? Dengan kata lain, apakah jika Sultan Jogjakarta tidak menduduki 

jabatan sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jogjakarta, maka akan hilang, 

atau paling tidak berkurang, ciri Jogjakarta sebagai daerah istimewa? 

Apabila kedudukan sultan sebagai gubernur kepala daerah adalah bagian 

dari sifat keistimewaan Pemerintahan Daerah Jogjakarta maka hal itu harus diakui 

oleh negara dan guna memastikannya memang mekanisme penetapan adalah 

pilihannya. Sebaliknya, apabila hal itu bukan merupakan bagian dari 

keistimewaan, maka pengisian jabatan kepala daerah provinsi dapat diatur seperti 

daerah lain yang tidak memiliki status sebagai daerah istimewa. 

Seandainya pengisian jabatan gubernur merupakan salah satu bentuk 

keistimewaan Jogjakarta, dalam arti yang harus ditetapkan sebagai gubernur 

adalah Sultan Jogjakarta, apakah hal itu tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat 

(4) UUD 1945 bahwa gubernur dipilih secara demokratis? 

Ketentuan pasal tersebut memberikan pedoman dasar bahwa gubernur 

“dipilih secara demokratis”. Kata “dipilih” menunjukkan harus ada mekanisme dan 

proses pemilihan yang tentunya berbeda secara mendasar dengan penetapan. 

Dalam pemilihan tentu harus ada calon yang akan dipilih dan orang yang akan 

memilih serta tata cara menentukan calon mana yang terpilih, sedangkan dalam 

penetapan hanya ada satu orang yang harus ditetapkan. Kata “secara” dalam 

frasa “dipilih secara demokratis” mengandung arti adanya tata cara, prosedur, dan 

tahapan. Oleh karena itu kata “secara demokratis” dimaknai sebagai keharusan 

adanya pemilihan dengan tata cara demokratis yang tentu saja terkait dengan hak 

memilih dan dipilih dan prinsip-prinsip pemilihan yang jujur dan adil. 

Kesepakatan rumusan “secara demokratis” dalam Perubahan UUD 1945 

dicapai dengan maksud agar bersifat flesibel. Pembuat undang-undang dapat 

menentukan sistem yang sesuai dengan kondisi daerah tertentu apakah secara 



langsung, melalui perwakilan, atau dengan cara lain sepanjang masih menunjukan 

sifat demokratis. Hal ini sesungguhnya juga dimaksudkan sebagai bentuk 

penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat 

antar daerah yang berbeda-beda. 

Penetapan Sultan secara otomatis sebagai Gubernur memang tidak 

memiliki sifat demokratis karena sama sekali tidak ada unsur pemilihan di 

dalamnya apalagi tata cara yang demokratis. Di sana hanya ada satu calon yang 

mau tidak mau harus ditetapkan sebagai gubernur dan tidak ada yang dapat 

menolak penetapan itu. Hal ini jelas menunjukkan bahwa penetapan Sultan 

sebagai Gubernur memang tidak sesuai ketentuan “dipilih secara demokratis”. 

Apakah dengan demikian pengisian jabatan gubernur melalui penetapan itu 

secara serta merta bertentangan dengan UUD 1945? Untuk mencerna 

permasalahan ini perlu dilihat konstruksi ketentuan UUD 1945 secara 

komprehensif, terutama ketentuan terkait dengan pemerintahan daerah. Dasar 

penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan 

Pasal 18B. Pasal 18 dan Pasal 18A mengatur dasar-dasar penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang bersifat umum untuk semua pemerintahan daerah. 

Sedangkan Pasal 18B mengatur khusus mengenai pengakuan negara terhadap 

satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa, serta pengakuan negara 

terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat. 

Pengaturan yang bersifat khusus dalam Pasal 18B tersebut menjadi dasar 

pengaturan tentang satuan pemerintahan daerah tertentu yang berbeda dari 

daerah lain yang diatur dengan suatu undang-undang yang dibuat berdasarkan 

Pasal 18 dan 18A. Perbedaan pengaturan ini tentu tidak perlu dimaknai sebagai 

pertentangan karena memang sudah ditentukan bersifat khusus dan istimewa. 

Sebaliknya jika perbedaan tidak dimungkinkan, maka keberadaan Pasal 18B 

menjadi tak berarti lagi. 


