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DEFINISI KONSEP

Istilah  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  dalam  konteks  
pembahasan “sistem penyelenggaraan pemerintahan atau 

ketatanegaraan” sering digunakan secara campur-aduk 
(interchangeably). 

Kedua istilah ini secara praktis mengatakan bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan 

sehingga tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas 
tanpa melihat konteksnya dengan konsep desentalisasi



DEFINISI KONSEP
Decentralization refers to the transfer of authority away from 

the nation capital whether  by  deconcentration  to  local  
(i.e.  delegation)  to  field  offices  or  by devolution to local 

authorities or local bodies.

United  Nations  (1962)



BRYANT DAN WHITE 
(Dua Bentuk Desentralisasi)

Desentralisasi 
Administrasi

Desentralisasi 
Politik



DESENTRALISASI 
ADMINISTRASI

Yaitu suatu  delegasi  wewenang  
pelaksanaan  yang  diberikan  
kepada pejabat pusat ditingkat 
lokal. 
Para pejabat tersebut bekerja 
dalam batas-batas rencana dan  
sumber  pembiayaan  yang  sudah  
ditentukan,  namun  juga  memiliki  
keleluasaan, kewenangan,  dan  
tanggung  jawab  tertentu  dalam  
mengembangkan  kebijaksanaan 
pemberian jasa dan pelayanan di 
tingkat lokal



DESENTRALISASI POLITIK

Yaitu  wewenang  pembuatan 
keputusan dan kontrol tertentu 
terhadap sumber-sumber daya 
yang diberikan kepada badan-
badan  pemerintah  regional  
dan  lokal



Decentralization in the transfer of 
planning, decision making, or 
administrative authority  from  the  
central  government  to  its  field  
organizations,  local administrative  
units,  semi-autonomous  and  
parastatal  organizations,  local 
government, or non government 
organization.

Rondinelli dan Cheema (1988)
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Deconcentration  (dekonsentrasi), 

Delegation  to  Semi-Autonomous/ 
Parastatal Organization (delegasi atau 
parastatal),

Devolution (devolusi),

Transfer of function from 
Government to Non-goverment 
Institutions 

Dennis A. Rondinelli dan 
G. Shabbir Cheema 



01. Deconcentration  
(dekonsentrasi
Dekosentrasi  pada  
prinsipnya  merupakan  
bentuk desentralisasi nir 
ekstensif (kurang luas) lebih 
kepada pergeseran beban 
kerja dari kantor-kantor 
pusat, departemen 
pemerintah kepada pejabat 
staff yang berkantor di luar  
ibukota  negara.



02. Delegation
Pelimpahkan  kewenangan  
manajerial  dan  pembuatan  
keputusan, khususnya  dalam  
menjalankan  fungsi-fungsi  publik  
khusus  atau  tertentu  pada 
organisasi-organisasi  tertentu  
yang  hanya  dikontrol  secara  
tidak  langsung  oleh departemen  
pusat. 
Contoh; 
- Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), 
- Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
merupakan contoh 
desentralisasi pada tingkatan 



03. Devolution (devolusi)
Devolusi merupakan bentuk 
desentralisasi tertinggi, desentralisasi 
paling extensif.  
Prinsip-prinsipnya  meliputi:  
1) Pemberian  otonomi  penuh  dan  

kebebasan tertentu pada pemda, 
serta kontrol yang relatif kecil dari 
pemerintah pusat  kepada  pemda;  

2) Pemda  memiliki  wilayah  yang 
kewenangan  hukumnya  jelas  dan  
berhak  menjalankan  segala  
kewenangan  guna melaksanakan 
fungsi-fungsi publik dan 
pemerintah; 



03. Devolution (devolusi)
Prinsip prinsip:  
3) Pemerintah diharuskan memberikan 

kekuasaan yang cukup untuk menggali 
sumber-sumber yang diperlukan untuk 
dapat menjalankan semua fungsi-
fungsinya baik dalam pelayanan publik 
dan pemerintahan atau politik; 

4) Pemda sebagai institusi yang 
dikembangkan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan dan 
menyediakan pelayanan optimal dapat 
bermanfaat, serta sebagai satuan 
pemerintahan yang masyarakatnya 
mempunyai hak  untuk  mempengaruhi  
keputusan-keputusannya.  



5 Kriteria Devolution

1 Unit  pemerintah  setempat  bersifat    
mandiri independent),  dan  secara  
tegas  terpisah  dari  tingkat-tingkat    
pemerintah

2

Unit pemerintahan tersebut diakui 
mempunyai batas-batas wilyah 

yang jelas dan legal, yang 
mempunyai  wewenang  untuk  
melakukan tugas-tugas umum 

pemerintahan

3

Unit pemerintah daerah berstatus 
sebagai badan hukum dan 
berwewenang untuk mengelola 
dan memanfaatkan sumber-
sumber daya untuk mendukung 
pelaksanaan tugasnya. 



5 Kriteria Devolution

4
Unit pemerintah daerah diakui sebagai suatu lembaga 
yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah ini mempunyai pengaruh dan 
kewibawaan terhadap warganya. 

5
Terdapat hubungan  yang saling menguntungkan 
melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah serta unit-unti organisasi lainnya 
dalam suatu sistem pemerintahan.



04. Transfer of function from Government to 
Non-goverment Institutions 

Desentralisasi  bentuk  ini  
diberikan  melalui  
perencanaan  dan  
tanggungjawab 
administratif,  fungsi-fungis  
publik  dari  pemerintah  ke  
pada  tenaga  sukarela 
(voluntary),  swasta,  
lembaga-lembaga  non  
pemerintah



Asas Wewenang
Politik

Wewenang Administrasi Sumber Keuangan

Pusat DO Perangkat 
Pusat di 

pusat

Perangkat 
pusat di Wil 

Adm

Perangkat 
DO

APBN APBD

Sentralisasi X - X - - X -

Dekonsentrasi X - - X - X -

Tugas pembantuan X - - - X X -

Desentralisasi - X - - X - X

Perbedaan Sentralisasi, Dekonsetrasi, Tugas
Pembantuan dan Desentralisasi



4 Pertimbangan tentang perlunya
memberikan otonomi kepada daerah

1
Pertama, ditinjau dari segi  politik sebagai 
permainan kekuasaan, pemberian otonomi daerah 
dipandang perlu untuk daerah untuk mencegah 
bertumpuknya kekuasaan di satu tangan yang 
akhirnya dapat menimbulkan pemerintahan tirani.

Kedua, dari segi demokrasi, pemberian  otonomi  
kepada  daerah  dipandang  perlu,  dengan  

maksud  diikutsertakan rakyat dalam kegiatan 
pemerintahan dan sekaligus mendidik rakyat 
mempergunakan hak  dan  kewajiban  dalam  

penyelenggaraan  pemeritahan. 

Keempat,  dari  segi manajemen sebagai salah satu 
unsur administrasi, suatu pelimpahan wewenang dan 
kewajiban memberikan pertanggungjawaban dari 
penunaian suatu tugas merupakan hal yang wajar. 
Dalam beberapa hal, pemberian otonomi kepada 
daerah dipandang dapat mendorong pengambilan 
keputusan yang lebih cepat dan luwes. 

Ketiga,  dari  segi  teknis organisatoris pemerintahan, 
pemberian otda dipandang sebagai cara untuk 
mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang 
dianggap lebih doelmatig untuk diurus oleh 
pemerintahan setempat diserahkan kepada daerah. 
Dengan demikian, desentralisasi dan otdaadalah soal 
teknis pemerintahan yang ditujukan untuk  mencapai  
hasil  sebaik-baiknya  (Liang  Gie,  1998:35-39).
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