
DESENTRALISASI SIMETRIS DAN 

ASIMETRIS



Latar Belakang Desentralisasi

Pada awalnya desentralisasi di Indonesia dilaksanakan bukan karena 

keinginan pemerintah pusat secara sukarela membagi kewenangannya 

kepada daerah dalam rangka membuat pemerintah menjadi lebih 

partisipatif dan responsif, namun karena tekanan publik yang tidak 

dapat dihindari

Implementasi otonomi daerah merupakan prasyarat untuk 

mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
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Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 
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Beberapa Kelemahan Pelaksanaan Otonomi 
Daerah;

Otonomi daerah hanya
dipahami sebagai

kebijakan yang bersifat
institusional.

Otonomi daerah hanya terfokus 
pada isu pengalihan 

kewenangan dari pusat ke 
daerah, mengabaikan esensi 

dan tujuan

Otonomi tidak disertai dengan 
upaya peningkatan 

kemandirian dan prakarsa 
masyarakat di daerah sesuai 

dengan alam demokrasi.



KINERJA DESENTRALISASI DILIHAT DARI 4 VARIABEL 

Aspek SDM Organisasi

Spesialisasi Fungsi

Aspek Manajerial 01
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Aspek Budaya Birokrasi 04



Desentralisasi simetris diterapkan untuk

semua daerah otonom dengan prinsip sama

dan sebangun. 

DEFINISI DESENTRALISASI SIMETRIS & ASIMETRIS
(Irfan Ridwan Maksum)



EVALUASI KEBIJAKAN SIMETRIS

Sistem kebijakan desentralisasi dan otonomi 

daerah yang uniform atau simetris
(symmetrical decentralization) di Indonesia 

juga telah menyebabkan ketidakseimbangan 

fiskal secara horizontal (horizontal fiscal 

imbalances), terutama Indonesia bagian barat 

dan timur, Jawa dan luar Jawa, kota dan 

pedesaan.



Desentralisasi asimetris adalah otonomi yang 

diterapkan di sebuah negara dengan prinsip

tak sama dan tak sebangun. 

DEFINISI DESENTRALISASI SIMETRIS & ASIMETRIS
(Irfan Ridwan Maksum)



DESENTRALISASI ASIMETRIS



Masing-masing daerah memiliki karakteristik 

berbeda-beda yang dalam derajat tertentu tidak 

bisa digeneralisasi. Hal tersebut berdampak 

terhadap format desentralisasi yang dibangun 

suatu negara. 

LBM

Format desentralisasi yang terlalu 

mengeneralisasikan (Desentralisasi 

Homogen/Simetris) sering menjadi pilihan 

suatu negara dalam menjalankan manajemen 

pemerintahan daerah karena mempermudah 

kontrol pemerintah pusat.

Namun terkadang sering terjadi masalah karena 

terlalu dipaksakan walaupun tidak sesuai 

kebutuhan, akhirnya inefisiensilah yang terjadi. 

Dengan adanya keterbatasan tersebut maka 

Format desentralisasi heterogen (asimetris) 

dijadikan alternatif kebijakan dalam mengatasi 

keterbatasan. 



Model asimetris yang didasarkan pada kekhasan 

daerah karena faktor politik, khususnya terkait sejarah 

konflik yang panjang, Ex; Aceh dan Papua.

Model asimetris yang didasarkan pada kekhasan 

daerah berbasis sosio-kultural. (Daerah Istimewa 

Yogyakarta)

Model asimetris yang didasarkan kekhasan daerah 

berbasis geografis-strategis, yakni khususnya terkait 

daerah tersebut sebagai daerah perbatasan. (Kalbar, 

Papua dan Kepulauan Riau)
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DESAIN DESENTRALISASI 

ASIMETRI

Model asimetris yang didasarkan pada kekhasan 

daerah berbasis potensi dan pertumbuhan ekonomi. 

(Aceh, Kalimantan Barat, Batam, dan Jakarta) 
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Kekhasan daerah berbasis tingkat akselerasi 

pembangunan dan kapasitas governability. (Papua)
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Aspek geografis, adanya 

desentralisasi ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa negara 

Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang terdiri dari berbagai 

macam daerah yang memiliki ciri 

khasnya masing-masing.

Poin 1

Aspek historis, sebagaimana 

penjelasan Pasal 18 UUD 1945 pra 

amandemen menyatakan bahwa 

di wilayah Indonesia terdapat 

daerah yang mempunyai susunan 

yang asli dengan ciri khasnya 

masing-masing.

Poin 2

Aspek politik, bahwa adanya 

desentralisasi asimetris ini ditujukan 

untuk menjaga keutuhan wilayah 

NKRI agar tidak ada wilayah yang 

melepaskan diri dari NKRI.

Poin 3

Aspek ekonomi, pengembangan 

daerah tertentu untuk 

meningkatkan perekonomian 

daerah yang menunjang 

perekonomian nasional.

Poin 4

4 ASPEK PERTIMBANGAN ASIMETRIS



ASIMETRIS DI INDONESIA



ACEH

Bahwa Aceh merupakan satuan Republik
Indonesia, pemerintah daerah yang bersifat
khusus atau istimewa terkait dengan salah
karakter khas sejarah yang memiliki perjuangan
masyarakat Aceh ketahanan dan daya juang tinggi; 

Bahwa penyelengaaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat
sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, 
keadilan serta pemajuan, pemenuhan dan
perlindungan hak asasi manusia sehingga
Pemerintah Aceh perlu dikembangkan & dijalankan 
berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang 
baIk.

Bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang 
terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas
seluruh potensi bangsa Indonesia untuk
membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh 
serta menyelesaikan konflik secara damai, 
menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut
bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan
syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang 
kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi
perjuangan dalam merebut dan mempertahankan
kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia



Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya
disebut Perdais, adalah Peraturan Daerah DIY yang 
dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur untuk
mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.

Peraturan Daerah DIY, selanjutnya disebut Perda, 
adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk DPRD 
DIY dengan persetujuan bersama Gubernur untuk
mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan
provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang
tentang pemerintahan daerah. 

YOGYAKARTA

Bahwa negara mengakui dan menghormati
satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau rotbersifat istimewa yang diatur
dengan undang-undang;

Bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan
Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, 
pemerintahan, dan penduduk sebelum YIA lahirnya
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 
Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih
yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



JAKARTA

Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu
kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu kota
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki
kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung
jawab tertentu dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan
perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan
lembaga internasional.

Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota
administrasi dan kabupaten administrasi. 

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang 
berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom
pada tingkat provinsi. 



Bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan
antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi
Papua, serta memberikan kesempatan kepada
penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan
khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia; 

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama
ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, 
belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya
kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung
terwujudnya penegakan hukum, dan belum
sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap
Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya
masyarakat Papua;

PAPUA

Bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah
salah satu rumpun dari ras Melanesia yang 
merupakan bagian dari suku-suku bangsa di 
Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, 
sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri

Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan 
alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal 
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli. 
Sehungga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan 
antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan 
pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua



SIMPULAN 

1 Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk 

mengakomodir kebutuhan daerahnya sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Hal tersebut merupakan bentuk kerja negara dalam 

menjaga keanekaragaman yang ada di NKRI. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pengaturan mengenai desentralisasi sejatinya telah 

menggunakan konsep desentralisasi asimetris karena 

setiap daerah diberikan hak berinovasi dalam 

mengembangkan potensi daerah melalui pemerintahan 

konkuren.



SIMPULAN 

2 Pelaksanaan desentralisasi asimetris merupakan sebuah 

konsekuensi logis dalam praktek demokrasi di 

Indonesia. Bentuk daerah istimewa dalam desentralisasi 

memberikan kewenangan bagi daerah sebagai 

apresiasi nilai historis sebuah daerah. Selain itu, bentuk 

otonomi khusus merupakan jawaban atas 

ketertinggalan ekonomi dan kesenjangan 

pembangunan manusia. 


