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BAB V 

Penutup 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka penulis 

berkesimpulan bahwa Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang hanya terdapat di 

Jakarta dapat dimaknai sebagai penanda kekhususan yang dimiliki Jakarta sebagai 

Ibukota Negara. Dari penjabaran diatas maka juga dapat terlihat bahwa kehadiran 

Dewan Kota/Dewan Kabupaten dibentuk untuk dapat mengakomodasi 

permasalahan kota di Jakarta yang bersifat kompleks dan multidimensi. 

Perjalanan Dewan Kota/Dewan Kabupaten dalam mengambil peran pada 

proses penyelenggaraan pemerintah daerah di Jakarta sudah menempuh jalan yang 

panjang. Mulai dari diperkenalkannya Lembaga Musyawarah Kota melalui 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990, LMK kemudian bertransformasi menjadi 

Dewan Kota/Dewan Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999. Tidak berhenti sampai disitu, keberadaan Dewan Kota/Dewan Kabupaten 

kembali dievaluasi dan dilakukan perbaikan melaui Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2007. 

Dewan Kota/Dewan Kabupaten dihadirkan dalam rangka memastikan 

pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berjalan 

dengan maksimal. Dengan dibentuknya Dewan Kota/Dewan Kabupaten maka 

masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung untuk dapat mengawasi 

pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut, sehingga seluruh kebijakan yang 

dikeluarkan semata-mata demi kepentingan dan kebutuhan masyarakat Jakarta itu 

sendiri. Dewan Kota/Dewan Kabupaten juga dapat menjadi penjebatan bagi 

masyarakat dan pemerintah, sehingga disatu sisi masyarakat dapat menyampaikan 

aspirasinya secara langsung kepada pemerintah sementara disisi lain pemerintah 

dapat melaksanakan sosialisasi kebijakan secara lebih maksimal. Dari semua alasan 

tersebut Dewan Kota/Dewan Kabupaten memiliki suatu potensi yang dapat 

memaksimalkan batasan yang terdapat pada pemerintahan Kota/Kabupaten 

Administrasi di Jakarta yang tidak bersifat otonom. Dewan Kota/Dewan Kabupaten 

menjadi alternatif yang tepat bagi Kota/Kabupaten di Jakarta yang walaupun tidak 
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bersifat mandiri namun memiliki segudang permasalahan yang tidak kalah jauh 

lebih berat dengan daerah lainnya di Indonesia.  

Namun, potensi ini belum dapat berjalan dengan efektif mengingat beberapa 

hal. Pertama ialah terkait kewenangan terbatas yang dimiliki oleh Dewan 

Kota/Dewan Kabupaten dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dewan 

Kota/Dewam Kabupaten tidak memiliki “kekuatan yang setara” dengan 

Walikota/Bupati di Jakarta, sehingga tidak memiliki daya tawar yang kuat pada 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Padahal ini menjadi hal yang paling 

fundamental mengingat salah satu fungsi utama Dewan Kota/Dewan Kabupaten 

ialah mengawasi pelaksanaan tugas Walikota/Bupati di Jakarta. Kedua ialah 

mengenai minimnya fasilitas yang dimiliki oleh Dewan Kota/Dewan Kabupaten 

dalam melaksanakan perannya dalam penyelengaraan pemerintahan daerah di 

Jakarta. Hal ini akan sangat menghambat peran dari Dewan Kota/Dewan 

Kabupaten, sehingga dalam pelaksnaan tugasnya tidak akan dapat berjalan dengan 

efektif. Ketiga terkait mekanisme pemilihan anggota Dewan Kota/Dewan 

Kabupaten. Walaupun pengaturan mekanisme pemilihan anggota Dewan 

Kota/Dewan Kabupaten telah dibentuk dengan cukup baik, namun pelaksanaannya 

dilapangan kerap ditemui berbagai permasalahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

perlu untuk membentuk suatu mekanisme pengawasan bagi proses pemilihan 

anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten. Hal tersebut demi memastikan tidak 

terjadinya kecurangan dalam proses pemilihan dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pengawasan ini juga harus dapat 

melibatkan masyarakat secara langsung sehingga masyarakat juga dapat 

memastikan bahwa anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang terpilih 

merupakan representasi yang nyata dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan 

proses pemilihan anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang lebih baik akan 

menghasilkan kelembagaan Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang lebih maksimal 

yang juga akan meningkatkan kinerja dan peran serta mereka dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jakarta. 

Dengan segala perbaikan yang dapat dilakukan terhadap kelembagaan 

Dewan Kota/Dewan Kabupaten maka kedepannya Dewan Kota/Dewan Kabupaten 

dapat menjadi lembaga yang lebih efektif dalam menjalankan fungsinya baik 
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terhadap masyarakat maupun kepada pemerintah daerah. Keterwakilan masyarakat 

Jakarta akan tetap terasan terpenuhi dengan kehadiran lembaga Dewan Kota/Dewan 

Kabupaten yang lebih baik walaupun ketiadaan kelembagaan DPRD pada tingkat 

Kabupaten/Kota di Jakarta. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka terdapat saran yang 

dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kelembagaan Dewan Kota/Dewan 

Kabupaten di Jakarta, yaitu: 

1. Perlu dilakukannya penguatan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan 

Kota/Dewan Kabupaten di Jakarta melalui pemberian beberapa hak kepada 

anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten seperti hak mengajukan usul serta 

hak pengajukan pertanyaan kepada Walikota/Bupati sehingga dapat 

meningkatkan daya tawar yang lebih tinggi bagi Dewan Kota/Dewan 

Kabupaten yang berdampak pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang 

lebih maksimal oleh Dewan Kota/Dewan Kabupaten di Jakara. 

2. Mengenai proses pemilihan anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten 

kewenangan penyelenggaraan proses pemilihan harus dialihkan dari 

Walikota/Bupati kepada Gubenur bersama dengan DPRD. Hal ini untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dimiliki 

oleh Walikota/Bupati dalam proses pemilihan anggota Dewan Kota/Dewan 

Jakarta. Selain itu perlu dibentuknya mekanisme pengawasan yang lebih 

komprehensif terhadap proses pemilihan tersebut, baik yang dilakukan oleh 

pemerintah secara langsung maupun melibatkan peran serta masyarakat. 

Hal ini demi menciptakan proses pemilihan yang transparan sehingga dapat 

memiliki legitimasi yang kuat bagi kelembagaan Dewan Kota/Dewan 

Kabupaten. 

 

 

 

  


