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Pendahuluan 

 Otonomi sebagai bentuk penyelenggaraan 
pemerintahan 

 Aparatur memahami otonomi dalam 
konteks pelaksanaan tugasnya 

 Mata diklat ini membahas pengertian dan 
pemahaman mengenai arti, tujuan, 
perencanaan dan pelaksanaan otonomi 
dan pembangunan daerah 



Hasil Belajar 

 
Peserta mampu memahami, menjelaskan 
makna, konsep, prinsip permasalahan dan 

kebijakan otonomi dan pembangunan daerah 
dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 



Indikator Hasil Belajar 
 Mampu memahami dan menjelaskan tujuan, 

prinsip pelaksanaan dan pokok-pokok 
kebijakan otonomi dan pembangunan daerah 

 Mampu memahami dan menjelaskan 
permasalahan-permasalahan otonomi dan 
pembangunan daerah dalam bidang tugas 
instansinya. 

 Mampu memahami dan menjelaskan 
keterkaitan otonomi dan  pembangunan 
daerah 



Materi Pokok 

Pengertian  

Perkembangan 
otonomi 

Pembangunan daerah 



Manfaat 

Peserta diharapkan mampu meningkatkan 
kemampuan, kemauan, dan tanggung jawab 

sebagai aparatur pemerintah dalam 
melaksanakan tugas –tugas pemerintahan 

tersebut guna peningkatan kinerja 
instansinya 



PENGERTIAN 
OTONOMI 



Pengertian  
 Otonomi berasal dari bahasa Yunani 
◦ Auto : Sendiri 
◦ Nomia  Nomy :  Aturan 

 Pemberian otonomi adalah pelimpahan 
sebagian kewenangan, tugas, kewajiban, 
dan tanggung jawab dalam 
penyelenggaraan negara dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Daerah 
 



Otonomi di Negara Kesatuan vs 
Negara Federal 

Desentralisasi (ekstrim)  Federalisme 
 

Negara Kesatuan Negara Federal 
Desentralisasi  Non Sentralisasi 
Kedaulatan ke dalam  Kedaulatan ke dalam & 

ke luar 
Kedaulatan tunggal  Kedaulatan terbagi 



Polarisasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

SENTRALISASI DESENTRALISASI 



Sistem Pemerintahan 

SENTRALISASI 

• Sebagian besar kebijakan 
ditentukan Pusat: 
Kewenangan Daerah 
Terbatas 

• Mayoritas sumber 
penerimaan & alokasi 
pengeluaran dikuasai Pusat 

• Keleluasaan Daerah 
menggunakan transfer dari 
Pusat terbatas  
(spesific/conditional grant) 

DESENTRALISASI 

• Ada kewenangan yang luas 
bagi Daerah 

• Keseimbangan fiskal Pusat-
Daerah 

• Ada keleluasaan daerah 
dalam memanfaatkan 
transfer dari Pusat (block 
grant) 

(Bahl 1998; Hyman, 1996; Shah, 1994) 



Alasan 

Sentralisasi 

• Skala 
ekonomi 

• Efisiensi 
• Rezim 

Sosialis 

Desentralisasi 

• Efisiensi 
• Akuntabilitas 
• Manageability 
• Otonomi 



Dasar dan Tujuan 

 Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 
 Pasal 33 ayat (1) 
 Pasal 18 ayat (2) 
◦ Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah 

Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan 

 UU 32 Tahun 2004 sebagaimana telah 
diubah sebagian dengan UU 8 Tahun 2005 



Otonomi melalui: 

Desentralisasi 

Dekonsentrasi 

Tugas Pembantuan 



Desentralisasi 

 Penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan 
dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

Rondinelli membagi ke dalam 3 jenis: 
◦ Desentralisasi Administrasi 
◦ Desentralisasi Fiskal 
◦ Desentralisasi Politik 



Desentralisasi Administrasi 

 Transfer tanggung jawab untuk 
merencanakan, memanajemen, menaikkan 
dan mengalokasikan sumber-sumber dari 
Pemerintah Pusat serta agennya kepada 
subordinat atau Pemerintah Daerah, 
badan semi otonom, perusahaan, otoritas 
regional atau fungsional, NGO atau 
organisasi-organisasi volunteer. 



Desentralisasi Fiskal 

 Transfer kewenangan di area tanggung 
jawab finansial dan pembuatan keputusan 
termasuk memenuhi keuangan sendiri, 
ekspansi pendapatan lokal, transfer 
pendapatan pajak dan otorisasi untuk 
meminjam dan memobilisasi sumber-
sumber Pemerintah Daerah melalui 
jaminan peminjaman.  



Desentralisasi Politik 
 Transfer kekuasaan administratif, keuangan 

dan politik dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya 
penciptaan kekuasaan masyarakat untuk 
menentukan bentuk pemerintahan mereka, 
perwakilan, kebijakan dan pelayanan. Hal ini 
dapat mendorong proses demokrasi melalui 
pemberian pengaruh kepada rakyat atau 
perwakilannya dalam formulasi dan 
implementasi kebijakan.  



Dekonsentrasi 

 Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah Pusat kepada Gubernur 
sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada 
instansi vertikal di wilayah tertentu.  

Azas dekonsentrasi ini diselenggarakan sebagai 
konsekuensi dari dianutnya faham negara 
kesatuan yang tidak dimungkinkan semua 
wewenang pemerintah didesentralisasikan 
bahkan diotonomikan kepada daerah. 



Tugas Pembantuan 

 Penugasan dari Pemerintah kepada 
daerah dan/atau desa dari 
pemerintah provinsi kepada 
kabupaten/kota dan/atau desa serta 
dari pemerintah kabupaten/kota 
kepada desa untuk melaksanakan 
tugas tertentu.  



 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
relatif belum terlalu efektif karena baru 
dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2008 



Tujuan Pemberian Otonomi 
 Meningkatkan dan memperlancar 

pembangunan di daerah 
 Memperlancar dan mempermudah pelayanan 

administrasi 
 Meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah 
 Meningkatkan keikutsertaan masyarakat 

daerah dalam penentuan kebijakan publik 
 Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa 
 Memperkuat keamanan dan pertahanan 

nasional 



Hubungan Desentralisasi dengan 
Dekonsentrasi 
 Hampir tidak ada negara bangsa yang benar-benar 

terdesentralisasi, yang daerahnya benar-benar otonom, 
atau sebaliknya;  

 Desentralisasi maupun dekonsentrasi, merupakan cara 
untuk membagi kekuasaan (sharing of power);  

 Keduanya merupakan cara yang digunakan untuk 
melakukan pengaturan (pengadministrasian) tugas-tugas 
pemerintahan.  

 Dengan dekonsentrasi diperlakukan pengaturan yang 
sama untuk semua wilayah spasial (centra norms), 
sedangkan dengan desentralisasi dilakukan pengaturan 
yang berbeda untuk setiap wilayah spasial (local norms)  

      Adelfer (1964)  



Ciri Dana Desentralisasi, Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan #1 

Ciri-Ciri 
Dana 

Desentralisasi 
Dana 

Dekonsentrasi 
Dana Tugas 

Pembantuan 

Fungsi 

Meningkatkan 
kemandirian daerah 

Memfasilitasi 
pembangunan 
kapasitas daerah  

Memfasilitasi 
pembangunan 
infrastruktur 
daerah 

Jenis dana 

Merupakan Transfer 
dari Pusat ke 
Daerah dan sebagai 
pendapatan dalam 
APBD 

Merupakan belanja 
kementerian/lembaga 
pusat  

Merupakan 
belanja 
kementeriran/lem
-baga pusat 

Kegunaan 
Dana 

Untuk membiayai 
urusan 
desentralisasi  

Untuk membiyai 
pelimpahan 
kewenangan 
dekonsentrasi ke 
Gubernur 

Untuk membiayai 
pelimpahan tugas 
pembantuan 
kepada 
daerah/atau desa 



Ciri Dana Desentralisasi, Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan #2 

Ciri-Ciri Dana Desentralisasi Dana Dekonsentrasi 
Dana Tugas 

Pembantuan 

Keterkaitan 
dengan 
Perencanaan di 
Daerah 

Merupakan bagian dari 
proses perencanaan APBD 

Gubernur memberitahukan 
rencana kerja dan anggaran 
pusat yang berkaitan dengan 
kegiatan dekonsentrasi 
kepada DPRD saat 
pembahasan RAPBD 

Kepala daerah 
memberitahukan 
rencana kerja dan 
anggaran yang berkaitan 
dengan  kegiatan tugas 
pembantuan kepada 
DPRD saat pembahasan 
RAPBD 

Yang 
melaksanakan 

Dilaksanakan oleh SKPD 
yang terkait dengan tugas 
fungsinya 

Dilaksanakan oleh SKPD yang 
ditunjuk oleh Gubernur 

Dilaksanakan oleh 
SKPD yang ditunjuk 
oleh Kepala Daerah 

Pertanggung-
jawaban 

Merupakan bagian dari 
proses 
pertanggungjawaban APBD 

SKPD yang melaksanakan 
melaporkan ke Gubernur dan 
kemudian dilaporkan ke 
kementerian/ lembaga 

SKPD yang 
melaksanakan 
melaporkan Kepala 
Daerah dan kemudian 
dilaporkan dilaporkan 
ke kementerian/ 
lembaga 



Ciri Dana Desentralisasi, Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan #3 

Ciri-Ciri Dana Desentralisasi Dana Dekonsentrasi 
Dana Tugas 

Pembantuan 

Yang terkait 
dengan aset 

Semua barang yang 
diperoleh  otomatis 
merupakan aset 
daerah  

Semua barang yang 
diperoleh dari dana 
dekonsentrasi merupakan 
milik negara namun dapat 
dihibahkan kepada daerah 

Semua barang yang 
diperoleh dari dana 
tugas  pembantuan 
merupakan milik 
negara namun dapat 
dihibahkan kepada 
daerah 

Kegiatan yang 
dapat dibiayai 

Dapat digunakan untuk 
membiyai kegiatan fisik 
dan non fisik  

Dibatasi untuk membiayai 
kegiatan non fisik 

Dapat digunakan 
untuk membiayai 
kegiatan 
pembangunan fisik 

Sisa dana di 
akhir tahun 
anggaran 

Tidak diatur undang-
undang  

Saldo kas dikembalikan ke 
rekening kas umum 
negara 

Saldor kas 
dikembalikan ke kas 
umum negara 



Trend Peningkatan Dana 
Dekonsentrasi Tahun 2005 - 2008 



Otonomi dalam Kerangka NKRI 



Faktor Tingkat Daya Saing 

Keterbukaan 
terhadap 

perdagangan 
internasional 

Kualitas lembaga 
keuangan 

Efisiensi pasar 
tenaga kerja 

Kualitas 
kelembagaan 

Kualitas kebijakan 
pemerintah 

Tingkat 
pendidikan tenaga 

kerja 

Tingkat Daya Saing 
Suatu Negara 



Governance Index 

Kemitraan, 2008 



Rata-rata Nasional 

Kemitraan, 2008 



Latihan #1 

 Menurut pendapat anda,  apa yang menjadi 
alasan pemilihan penyelenggaraan 
otonomi 

 Apa perbedaan mendasar dari Otonomi 
di Negara Kesatuan dengan Federal 

 Jelaskan perbedaan antara Desentralisasi, 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 
Sebutkan contohnya dalam konteks 
instansi anda 



PERKEMBANGAN 
OTONOMI DAERAH 





Perkembangan Sistem Pemerintahan 

Sebelum 
1945 

Sesudah 
1945 



Sebelum 1945 

 Sebelum 1903, wilayah Indonesia dipimpin 
oleh Guernur Jenderal sebagai Wakil Raja 
Belanda 

 Swapraja (Yogyakarta, Surakarta, Deli, 
Bone) 
◦ Berdasarkan adat dan tradisi 
◦ Tunduk pada pemerintahan kolonial 

 Decentralisatie Wet, 1903 
◦ Jawa & Madura 



Decentralisatie Wet 1903 

 Undang-undang Desentralisasi Tahun 1903  
Sebagaimana dikutip dari Furnivall (1944), 
tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi 
administrasi dan mengurangi beban 
administrasi dengan menyertakan elemen 
rakyat dalam pemerintahan lokal 
(Hoessein, 1995: 2-3). 



Wet op de Betstuurs hervorming 1922.  

 Sebagaimana dikutip dari A.D.A De Kat 
Angelino (1931), tujuannya adalah untuk 
memberikan jaminan mengenai otonomi 
dan partisipasi kepada penduduk pribumi 
dalam pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan seperti dimiliki penduduk 
Eropa (Hoessein, 1995: 5). 



Masa Pendudukan Jepang 

 Pada masa pendudukan Jepang, sebagian 
besar struktur pemerintahan menurut 
dekonsentrasi tetap diteruskan.  

 Meskipun kabupaten dan kotapraja tetap 
hidup, namun Pemerintah Pendudukan 
Jepang praktis tidak menjalankan otonomi 
daerah, tetapi hanya menyelenggarakan 
amtelijk decentralistie (Hoessein, 1995: 6) 
 



Setelah 1945 
1. UU No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai 

Kedudukan Komite Nasional Daerah.  
2. UU 22/1948: Pokok-pokok Pemerintahan Daerah bagi 

Jawa, Madura, Sumatera dan Kalimantan. 
3. UU 44/1950: Pokok-pokok Pemerintahan Daerah bagi 

Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. 
4. UU 1/1957: Pokok-pokok Pemerintahan Daerah  
5. UU 18/1965: Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 
6. UU 19/1965: Desa Praja 
7. UU 5/1974: Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah 
8. UU 5/1979: Pemerintahan Desa 
9. UU 22/1999: Pemerintahan Daerah 
10. UU 32/2004: Pemerintahan Daerah 



UU No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai 
Kedudukan Komite Nasional Daerah.  

 Tujuannya untuk mencapai demokrasi (Hoessein, 
1995: 10).  

 Dilakukan dengan mengembalikan tugas-tugas 
pemerintahan pada Komite Nasional Daerah 
(KND) pada perangkat pemerintah yang 
sebenarnya, dan mengubah KND menjadi Badan 
Perwakilan Rakyat untuk menjalankan otonomi 
dan medebewind (Marbun, 2005: 49 – 52).   

 Prinsip utamanya adalah Kemerdekaan pengaturan 
rumah tangga Daerah “asal tidak bertentangan 
dengan Peraturan Pemerintahan Pusat dan 
Pemerintah Daerah yang lebih luas daripadanya”. 
(Marbun, 2005: 45) 



UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok 
Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak 
Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.  

 Tujuannya untuk mencapai demokrasi 
(Hoessein, 1995: 10).  

 Prinsip utamanya adalah :  
◦ Hak pengaturan dan pengurusan rumah tangga 

sendiri berdasarkan hak otonomi dan hak 
medebewind 
◦ Titik berat otonomi ada pada Desa atau Kota 

Kecil.  
 (Marbun, 2005: 45) 



UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan Daerah.  

 Tujuannya untuk mencapai demokrasi 
(Hoessein, 1995: 10).  

 Prinsip utamanya adalah otonomi formil, 
yaitu wewenang daerah mengurus rumah 
tangganya tidak dibatasi/tidak diperinci, 
sejauh tidak bertentangan dengan urusan 
yang diatur oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah yang lebih tinggi 
tingkatannya. (Marbun, 2005: 45) 



Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 
tentang Pemerintahan Daerah.  

 Sebagaimana dikutip dari The Liang Gie 
(1968) tujuannya untuk mencapai stabilitas 
dan efisiensi pemerintahan di daerah 
(Hoessein, 1995: 12).  

 Prinsip utamanya adalah melanjutkan politik 
desentralisasi (teritorial) dan dekonsentrasi 
dimana Daerah diberi hak untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri, 
dengan memperhatikan kemampuan daerah 
masing-masing (Marbun, 2005: 45) 



UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah.  
 Sebagaimana dikutip dari The Liang Gie, 

1968) tujuannya untuk mencapai stabilitas 
dan efisiensi pemerintahan di daerah 
(Hoessein, 1995 : 12).  

 Prinsip utamanya adalah :  
◦ Otonomi teritorial yang riil dan seluas-luasnya, 

serta menjalankan politik dekonsentrasi 
sebagaimana komplemen yang vital 
◦ Otonomi selain sebagai hak/kewenangan dan 

sekaligus kewajiban.  
 (Marbun, 2005: 45) 



UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah.  
 Tujuannya adalah pemberian otonomi kepada 

Daerah untuk meningkatkan dayaguna dan 
hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah, terutama dalam pelaksanaan 
pembangunan dan pelayanan terhadap 
masyarakat serta untuk meningkatkan 
pembinaan kestabilan politik dan kesatuan 
bangsa (Hoessein, 1995: 12-13).  

 Prinsip utamanya adalah :  
◦ Otonomi nyata dan bertanggung jawab 
◦ Otonomi adalah hak, wewenang dan sekaligus 

kewajiban. 



UU Nomor 5 Tahun 1975 

 19 urusan di Daerah Tk. I 
 9 urusan di Daerah Tk. II 
 Bercirikan keseragaman urusan dalam satu 

provinsi 
 Keengganan Daerah Tk. I melimpahkan 

rusan lebih lanjut ke Daerah Tk. II 
 Pemerintahan Daerah terdiri dari 

Gubernur dan DPRD 
 



Lanjutan 

 Kepegawaian 
◦ Rekrutmen berdasarkan kuota (Menpan & 

BKN), melalui Departemen Dalam Negeri 
◦ Promosi (Es. IV & V) dalam kewenanan Pemda 
◦ Sistem karier bersifat nasional (integrated) 

 Keuangan bersumber dari PAD, subsidi 
atau bagian pajak dari Pemerintah Pusat, 
penghasilan lainnya 

 Pengawasan : Internal dan External 
 



UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah.  
 Tujuannya mewujudkan pelaksanaan demokrasi 

dari Pusat sampai Daerah dan pemberdayaan 
legislatif sehingga lebih mampu mengontrol dan 
mengawasi eksekutif dari Pusat sampai Daerah 
(Marbun, 2005: 102).  

 Prinsip utamanya adalah  
◦ Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab 
◦ Penyelenggaraan otonomi memperhatikan aspek 

demokrasi, partisipatif, adil dan merata dengan 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;  
◦ Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh 

diletakan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;  
◦ Otonomi provinsi bersifat terbatas, sekaligus 

menjalankan fungsi dekonsentrasi.  
(Marbun, 2005: 104) 



UU No. 22 Tahun 1999 

 Peranan sentral DPRD untuk memilih dan 
menetapkan Kepala Daerah, sehingga 
Kepala Daerah bertanggung jawab kepada 
DPRD 

 Kewenangan pemerintah daerah yang 
sangat besar (semi federal) 

 Diskresi pembentukan kelembagaan 
 Kewenangan luas dalam Manajemen 

Kepegawaian Daerah 
 



Permasalahan  
UU Nomor 22 Tahun 1999 
 Friksi antar pemerintah pusat, provinsi dan 

daerah terkait kewenangan 
 Ego daerah (politik, kepegawaian, ekonomi) 
 Rendahnya mutu pelayanan 
 Hubungan pemerintah provinsi dengan 

Kabupaten/Kota yang tidak harmonis 
 Proliferasi kelembagaan 
 Intervensi politik yang kuat 
 Pertentangan kebijakan tingkat lokal dengan 

pusat 



Contoh pasal yang bermasalah 

 Pasal 4 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 
yang menyatakan ’Daerah-daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) – 
yakni Propinsi Kabupaten dan Kota – 
masing-masing berdiri sendiri dan tidak 
mempunyai hubungan hirarki satu sama 
lain’. 



UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah.  
 Tujuannya  
◦ mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan 
peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing 
daerah 
◦ meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan (Marbun, 2005 : 108)   
 Prinsip utamanya adalah :  
◦ Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab 
◦ Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada 

peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan 
serasi antara daerah, dan menjamin hubungan serasi 
daerah dengan pemerintah.  

      (Marbun, 2005 : 45) 



Peraturan perundangan mengenai Otonomi 

 UU No. 32 Tahun 2004 
 sebagaimana telah diubah sebagian 
dengan UU Nomor. 8 Tahun 2005 

 PP No. 38 Tahun 2007  Pembagian 
Urusan Pemerintahan 

 PP No. 47 Tahun 2007  Organisasi 
Perangkat Daerah 
 



 Pasal 1(5) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, 
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.   

 Pasal 2(8) Negara mengakui dan menghormati 
satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat 
khusus atau istimewa yang diatur oleh Undang-
undang. Yang dimaksud Daerah Khusus adalah 
daerah yang memperoleh otonomi khusus yakni 
Papua, DI Aceh dan DIY. 



 Penataan kepegawaian 
◦ Analisis kebutuha pegawai 
◦ Reaktualisasi sistem rekrutmen 
◦ Pengembangan pegawai 
◦ Aktualisasi sistem nilai 
◦ Peningkatan kesejahteraan 



UU NO. 32/2004 

Pemerintah Daerah DPRD 

Unsur penyelenggara  
pemerintahan daerah 

Pengawasan 

Anggaran 

Legislasi 

Fungsi-fungsi DPRD 

Pelayanan 
Publik 

Daerah  
Otonom 

Wakil Pusat 

Pem. Provinsi 



Urusan Pemerintahan 
1. Konsep urusan pemerintahan menunjukan dua 

indikator penting, yaitu fungsi atau aktivitas dan 
asal urusan pemerintahan tersebut.  

2. Urusan pemerintahan yang didistribusikan 
hanya berasal dari Presiden dan tidak berasal 
dari Lembaga Negara lainnya. Oleh karena itu, 
dalam konteks ini muncul berbagai urusan 
pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, 
pekerjaan umum dan lain-lain.  

3. Dalam hal ini tidak lazim untuk menyebut 
urusan konstitusi. legislasi dan yudikasi dalam 
tataran otonomi daerah. 



Urusan Pemerintahan 
  

Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dibagi berdasarkan 
kriteria eksternalitas, akuntabilitas, 

dan efisiensi dengan 
memperhatikan keserasian 
hubungan antar susunan 

pemerintahan. 



Kriteria dimaksud… 
 Eksternalitas adalah penyelenggaraan suatu urusan 

pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, 
besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 
 

 Akuntabilitas adalah penanggungjawab 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan 
ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, 
besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan 
oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 
 

 Efisiensi adalah penyelenggaraan suatu urusan 
pemerintahan ditentukan berdasarkan 
perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi 
yang dapat diperoleh. 



Urusan Pemerintahan Daerah 
1. URUSAN WAJIB adalah urusan yang sangat 

mendasar yang berkaitan dengan hak dan 
pelayanan dasar warga negara antara lain: 

a. perlindungan hak konstitusional; 
b. perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan 

masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam 
kerangka menjaga keutuhan NKRI; dan 

c. pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan 
perjanjian dan konvensi internasional. 

2. URUSAN PILIHAN adalah urusan yang secara  
nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan 
daerah. 



Anatomi Urusan Pemerintahan 

URUSAN PEMERINTAHAN 

ABSOLUT CONCURRENT 

‐ Politik luar negeri 
‐ Pertahanan 
‐ Keamanan 
‐ Yustisi 
‐ Moneter& fiskal 
‐ Agama 

PILIHAN/OPTIONAL 
(Sektor Unggulan) 

WAJIB/OBLIGATORY 
(Pelayanan Dasar) 

SPM 
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 Standar Pelayanan Minimal yang 
selanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan urusan 
wajib daerah yang berhak diperoleh setiap 
warga secara minimal. 



Urusan Pemerintah Pusat 

Politik luar 
negeri 

Pertahanan  Keamanan  

Yustisi Moneter dan 
fiskal 

Agama 



Urusan Pemerintah Daerah 

Urusan Wajib 

• Pendidikan  
• Kesehatan 
• Lingkungan hidup 
• Pekerjaan umum 
• Penataan ruang 
• Perencanaan 

pembangunan 
• … dst (26 urusan) 

Urusan Pilihan 

• Kelautan dan 
perikanan 

• Pertanian 
• Kehutanan 
• ESDM 
• Pariwisata 
• Industri 
• Perdagangan 
• ketransmigrasian 



Urusan Pemerintahan Desa 
 Urusan pemerintahan yang sudah ada 

berdasarkan hak asal-usul Desa 
 Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten/Kota yang 
diserahkan pengaturannya kepada Desa 

 Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

 Urusan pemerintahan lainnya yang oleh 
peraturan perundang-undangan diserahkan 
kepada Desa 



Unsur Organisasi 

Mintzberg, 1957 



Strategic Apex 
 Unit-unit  top manajemen sebagai 

penanggung jawab  keberhasilan organisasi 
dalam mencapai tugas pokoknya seperti, 
Gubernur di Propinsi, Bupati di Kabupaten 
dan Walikota di Kota.   

 Untuk lingkup yang lebih  mikro dari 
perangkat daerah, maka pimpinan unit 
merupakan strategic apex di unitnya sendiri, 
seperti : Kepala Dinas dan Kepala Badan 
sebagai pelaksana fungsi strategic apex di 
organisasinya sendiri. 



Middle Line 

 Unit organisasi yang bertugas membantu 
menterjemahkan kebijakan-kebijakan top 
manajemen (Gubernur, Bupati, Walikota) 
untuk selanjutnya disampaikan kepada unit 
operating core (Unit Pelaksana) untuk 
ditindak lanjuti.   

 Di daerah middle line adalah Sekretariat 
Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah. 



Technostructure 

 Unit-unit yang berfungsi  menganalisis 
kebijakan-kebijakan pimpinan dengan 
mengeluarkan  berbagai pedoman-
pedoman/standardisasi-standardisasi 
tertentu yang harus diperhatikan oleh 
seluruh perangkat daerah/pengguna  
masing-masing. Di Daerah, techno structure  
adalah lembaga teknis daerah. 



Support Staff 

 Unit-unit yang pada dasarnya ikut 
memberi dukungan untuk tugas perangkat 
daerah secara keseluruhan.   

 Dalam lingkup makro  perangkat daerah, 
sekretariat daerah melaksanakan fungsi 
support staf ,sedangkan dalam lingkup 
mikro  seperti di Dinas atau Badan, 
support  staf dilaksanakan oleh Bagian Tata 
Usaha. 



Operating Core 

 Unit-unit organisasi yang merupakan 
unsur pelaksana tugas pokok organisasi 
(Propinsi, Kabupaten/Kota) yang berkaitan 
dengan pelayanan langsung kepada 
masyarakat, seperti Dinas--Dinas 



Organisasi Perangkat Daerah 

 Besaran OPD ditetapkan berdasarkan 
variabel 
◦ Jumlah penduduk (40%) 
◦ Luas wilayah  (35%) 
◦ APBD   (25%) 

 OPD Propinsi 
◦ Pulau Jawa dengan Luar Jawa 

 OPD Kabupaten/Kota 
◦ Pulau Jawa-Madura dengan Luar Jawa-Madura 









Besaran OPD Propinsi, Kab/Kota* 

No OPD 
SKOR 

<40 40 - 70 >70 
1a Sekretariat Daerah 1 1 1 

1b Asisten Maks 3 Maks 3 Maks 4 
2 Sekretariat DPRD 1 1 1 
3 Dinas Maks 12 Maks 15 Maks 18 
4 Lembaga Teknis 

Daerah 
 

Maks 8 
 

Maks 10 
 

Maks 12 
TOTAL Maksimal 24 29 35 

* Kab/Kota : Belum termasuk Kecamatan dan Kelurahan/Desa 



Pola Pembangunan Regional 
Wilayah Persentase Luas 

Wilayah  (%) 
Kepadatan  

Penduduk (per Km) 

Sumatera 24,01 96 

Jawa 6,95 1.002 

  Jakarta 0,04 13.102 

  Jawa Barat 1,98 1.129 

  Banten 0,48 1.076 

  Jawa Tengah 1,76 980 

  D.I. Yogyakarta 0,17 1.030 

  Jawa Timur 2,51 742 

Bali Nusa Tenggara 3,83 162 

Kalimantan 37.27 22 

Sulawesi 10,42 83 

Maluku and Papua 27,62 11 

Indonesia 100,00 116 



Latihan #2 

 
 Jelaskan anatomi urusan pemerintahan 
 Apa yang dimaksud dengan urusan absolut 

dan urusan concurrent 
 Diskusikan urusan pilihan yang bisa 

diselenggarakan di daerah anda, jelaskan 
alasannya 

 Identifikasi besaran organisasi perangkat 
daerah di provinsi, kabupaten/kota anda 



PEMBANGUNAN 
DAERAH 



Pembangunan Daerah 

Perencanaan 
Persiapan 

Kelembagaan 
dan Sarana 

Pelaksanaan 
Pembangunan Evaluasi 



Siklus Umum Pembangunan Daerah 
Tujuan dan prinsip 

Pembangunan Daerah 

Perencanaan Penyusunan 
Rencana Pembangunan 

Penyusunan Rencana 
Pembangunan Daerah 

Rencana Pembangunan 

Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah 

Hasil Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan 
Hasil Pembangunan Daerah 

Kesimpulan dan Saran 
Evaluasi 



Alasan Perencanaan Pembangunan 
Aspek Perubahan: 
 Dunia terus berubah, jangan sampai 

perubahan tidak dikelola sehingga dapat 
merugikan. Mengelola perubahan dengan 
perencanaan 

 
Aspek Ekonomi: 
 Kegagalan pasar yang berakibat adanya 

pengangguran, dan masalah-masalah dalam 
perekonomian. Diperlukan campur tangan 
pemerintah lewat kebijakan publik dengan 
pembuatan perencanaan-perencanaan dalam 
mencari solusinya. 



Definisi 
Suatu proses untuk menentukan tindakan masa 
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.  
(UU 25/2004) 
 
Planning is a thinking and social process of aligning 
what is deduced to be the likely outcome of 
situation, given current actions, policies, and 
environment forces, with what is perceived as 
desirable outcome which requires new actions and 
policies. Thomas L Saaty (1992) 

 



Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional 



Proses Perencanaan 
 Proses Politik 
 Pemilihan langsung dipandang sebagai proses 

perencanaan karena menghasilkan rencana 
pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan 
Program yang ditawarkan Presiden / Kepala 
Daerah terpilih selama kampanye.  

 Proses Teknokratik 
 Perencanaan yang dilakukan oleh perencana 

profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi 
yang secara fungsional melakukan perencanaan 



Proses Perencanaan 

 Proses Partisipatif 
 Perencanaan yang melibatkan para 

pemangku kepentingan pembangunan 
(stake holders)  Antara lain melalui 
pelaksanaan Musrenbang 

 Proses Bottom-Up dan Top-Down  
 Perencanaan yang aliran prosesnya dari 

atas ke bawah atau dari bawah ke atas 
dalam  hirarki pemerintahan 
 



Sistematika Perencanaan 

No SKALA 
JANGKA WAKTU 

20 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 
1 Nasional RPJP  

Nasional 
RPJMN RKP 

2 K/L RPJP K/L RPJMN K/L 
(Renstra 
K/L) 

Renja K/L 

3 Propinsi atau 
Kabupaten/ 
Kota 

RPJPD RPJMD RKPD 

4 SKPD RPJP 
SKPD 

Renstra 
SKPD 

Renja 
SKPD 



Alur Perencanaan dan Penganggaran 



Proses Perencanaan Tahunan 

Hasil 

Musrenbang 
Kec 

Hasil 

Forum 
SKPD K/K 

Renja 
SKPD K/K 

Musrenbang 
Kab/Kota 

RKPD 
APBD K/K 

 

Forum 
SKPD Prov 

Renja 
SKPD Prov 

 
 

Musrenbang 
Prov 

 
RKPD 
Prov 

 

Musrenbang 
Nas. 

Musrenbang 
Desa/Kel 

Ranc 
RKPD 

Ranc 
RKPD 

Renstra SKPD 

Renstrada/ 
RPJM 

Renstra SKPD 

Renstrada/ 
RPJM 



TATA URUTAN MUSRENBANG 

MUSRENBANG 
NASIONAL 

MUSRENBANG 
PROVINSI 

MUSRENBANG 
KABUPATEN 

MUSRENBANG 
KECAMATAN 

MUSRENBANG 
DESA/KEL 

PEMERINTAH 
PUSAT 

PROVINSI 

KABUPATEN 

KECAMATAN 

DESA / 
KELURAHAN 

APBN 

APBD/PROV. 

APBD/KAB 

MASYARAKAT 
BANGSA INDONESIA 



Musrenbang Desa/Kelurahan 
 Forum musyawarah tahunan desa/kelurahan untuk 

menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran 
berikutnya dengan memperhatikan rencana 
pembangunan jangka menengah desa/kelurahan 
serta masukan dari narasumber  dan peserta yang 
menggambarkan permasalahan nyata yang sedang 
dihadapi. 

 Output: 
◦ Daftar Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui 

Alokasi Dana   Desa (ADD), secara swadaya maupun 
melalui pendanaan lainnya. 
◦ Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke 

kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten 
dan Provinsi. 



Musrenbang Kecamatan 

 Forum musyawarah kecamatan untuk 
mendapatkan masukan prioritas kegiatan 
dari desa/kelurahan sebagai dasar 
penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota 
tahun berikutnya. 

 Output : Daftar prioritas kegiatan yang 
akan dilaksanakan di kecamatan tersebut 
pada tahun berikutnya yang disusun 
menurut SKPD dan atau Gabungan SKPD.  



Forum SKPD Kabupaten/Kota 
 Wadah antar pelaku pembangunan untuk 

membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil 
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau 
gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Renja 
SKPD yang penyelenggaraannya difasilitasi SKPD 
terkait. 

 Output : Renja (Rencana Kerja) SKPD yang 
memuat kerangka anggaran yang dirinci 
menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk 
pendanaan Alokasi APBD Kabupaten, Provinsi 
dan APBN.  
 



Musrenbang Kabupaten/Kota 

 Musyawarah Kabupaten untuk 
mematangkan Rancangan SKPD 
Kabupaten Berdasarkan Renja SKPD hasil 
Forum SKPD 

 Output:  Prioritas kegiatan yang dipilah 
menurut sumber pendanaan dari APBD 
Kabupaten, Provinsi dan APBN sebagai 
bahan pemutahiran Rancangan RKPD. 



Forum SKPD Provinsi 
 Wadah bersama antar pelaku pembangunan 

tingkat provinsi untuk menentukan prioritas 
kegiatan pembangunan hasil Musrenbang 
Kabupaten/Kota dengan SKPD Provinsi atau 
gabungan SKPD Provinsi.  

 Output: Renja SKPD Provinsi yang memuat 
kerangka anggaran yang dirinci menurut 
Kabupaten dan sudah dipilah untuk 
pendanaan yang dirancang bersumber dari 
APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN. 



Musrenbang Provinsi 
 Forum musyawarah provinsi untuk 

mematangkan RKPD provinsi berdasarkan Renja 
SKPD yang dihasilkan melalui Forum SKPD dan 
menyerasikan RKPD Provinsi dan RKPD 
Kabupaten/Kota  dengan rancangan Renja – KL 
dan RKP.  

 Output:  Daftar prioritas kegiatan yang sudah 
dipilah menurut sumber pendanaan, baik dari 
APBD Provinsi dan APBN yang akan digunakan 
sebagai bahan akhir rancangan RKPD Provinsi 
penyusunan anggaran tahunan.  
 



Musrenbang Nasional 

 Forum musyawarah perencanaan 
pembangunan di tingkat nasional dan 
merupakan tahapan tkhir dari keseluruhan 
rangkaian Forum Musrenbang. 

 Output : Kesepakatan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah dalam pemantapan 
program prioritas nasional dalam rangka 
pencapaian Agenda Program 
Pembangunan Tahun berikutnya.  

 



PENYELENGGARAAN 
PEMBANGUNAN 



1. Kelembagaan 
 Menyusun SOP 
 Menentukan organisasi dan tata kerja 

pelaksanaan 
 Apabila diperlukan 

 Melakukan perubahan susunan dan tata kerja organisasi 
pemerintahan 

 Melakukan perubahan pengaturan personalia 
 Melakukan pengadaan dana dan sarana 
 Menyusun dan menetapkan rencana 

operasional 
 Koordinasi 



2. Pendanaan Pembangunan 
Penerimaan Daerah 
 PAD 
◦ Hasil pajak daerah 
◦ Hasil retribusi daerah 
◦ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 
◦ Hasil pengelolaan aset daerah 
◦ Lain-lain 

 Dana Perimbangan 
 Pinjaman Daerah 
 Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya 



2. Pendanaan Pembangunan 
Penerimaan Daerah 
 PAD 
 Dana Perimbangan 
◦ Bagi hasil (PBB, BPHTB, hasil hutan, tambang 

umum dan perikanan, hasil minyak bumi, hasil gas 
alam) 
◦ DAU 
◦ DAK (kebutuhan di luar alokasi umum, prioritas 

nasional, dana reboisasi, matching grant) 
 Pinjaman Daerah 
 Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya 



2. Pendanaan Pembangunan 
Penerimaan Daerah 
 PAD 
 Dana Perimbangan 
 Pinjaman Daerah 
◦ Pinjaman dalam negeri 
◦ Pinjaman luar negeri 

 Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya 



2. Pendanaan Pembangunan 
Penerimaan Daerah 
 PAD 
 Dana Perimbangan 
 Pinjaman Daerah 
 Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya 
◦ Bagian dari laba 
◦ Deviden  
◦ Penjualan saham 
◦ Lain-lain 



Keterbatasan dan Hambatan 

 Keterbatasan adalah keadaan sumber daya 
alam yang secara alami mempunyai 
potensi yang lebih rendah untuk 
mendukung pembangunan daerah 

 Hambatan adalah keadaan tercipta atau 
diciptakan oleh manusia baik secara 
bersama-sama atau sendiri-sendiri yang 
kurang atau tidak mendukung 
pembangunan daerah 



Latihan #3 

 Identifikasi keterbatasan SDA yang 
mempengaruhi pembangunan di daerah 
anda 

 Identifikasi hambatan pembangunan di 
daerah anda, dari sisi 
◦ Kebijakan 
◦ Sosial, ekonomi, budaya 

 
 
 



TERIMA KASIH 


