
ì 

Desentralisasi	  dan	  Devolusi	  
Pengelolaan	  Sumber	  Daya	  Alam	  

Kuliah	  Pengelolaan	  Kolabora/f	  Sumberdaya	  Alam	  
Soeryo	  Adiwibowo	  



Dekonsentrasi,	  
Desentralisasi	  &	  Devolusi	  

Instansi	  
Pemerintah	  

Pemerintah	  
Kab/Kota	  

Kelompok	  
Pengguna	   Perusahaan	  

Swasta	  

Dekonsentrasi	  

Akuntabilitas	   Pemerintah	  
Pusat	  

Masyarakat	  
Lokal	  

Sumberdaya/
Pengguna	  Jasa	  

Pemangku	  
Kepen/ngan	  

Sektor	   Pemerintah	   Kolek8f	   Private	  (swasta)	  
Tipe	  
pendelegasian	  

Ver8kal	   Horisontal	  

Pemerintah	  
Pusat	  



Definisi	  (Generik)	  Desentralisasi	  

Transfer	  atau	  pelimpahan	  kewenangan	  dan	  tanggung	  
jawab	  fungsi	  layanan	  publik	  dari	  pemerintah	  pusat	  ke	  
pemerintah	  daerah	  atau	  quasi-‐organisasi	  pemerintah	  
atau	  bahkan	  ke	  perusahaan	  swasta	  dan	  asosiasi/
lembaga	  masyarakat.	  	  

(Rondinelli	  1999;	  Pomeroy	  &	  Berkes	  1997)	  	  



Definisi	  Desentralisasi	  	  
(UU	  No	  32	  Tahun	  2004)	  

§  Desentralisasi	  adalah	  penyerahan	  wewenang	  pemerintahan	  
kepada	  daerah	  otonom	  untuk	  mengatur	  dan	  mengurus	  urusan	  
pemerintahan	  dalam	  sistem	  NKRI	  

§  Daerah	  otonom,	  selanjutnya	  disebut	  daerah,	  adalah	  kesatuan	  
masyarakat	  hukum	  yang	  mempunyai	  batas-‐batas	  wilayah	  yang	  
berwenang	  mengatur	  dan	  mengurus	  urusan	  pemerintahan	  
dan	  kepen8ngan	  masyarakat	  setempat	  menurut	  prakarsa	  
sendiri	  berdasarkan	  aspirasi	  masyarakat	  dalam	  sistem	  NKRI.	  



Bentuk/Tipe	  Desentralisasi	  

ì  Desentralisasi	  poli8k	  	  

ì  Desentralisasi	  administra8f	  	  

ì  Desentralisasi	  fiskal	  

ì  Desentralisasi	  pasar	  

ì  Desentralisasi	  ruang	  	  



Desentralisasi	  politik	  

ì  Pengambilan	  keputusan	  atas	  hal-‐hal	  yang	  berkaitan	  dengan	  
hajat	  hidup	  orang	  yang	  semula	  merupakan	  kewenangan	  
pemerintah	  pusat	  diserahkan	  atau	  dilimpahkan	  ke	  lembaga	  
masyarakat	  atau	  para	  anggota	  DPR/Parlemen	  

ì  Keputusan	  yang	  dibuat	  di	  8ngkat	  lokal	  dengan	  melibatkan	  
par8sipasi	  masyarakat	  akan	  berakibat	  masyarakat	  lebih	  
memahami	  mo8f,	  latar	  belakang	  &	  arah	  keputusan	  yang	  
akan	  dihasilkan	  yang	  relevan	  dengan	  tantangan	  dan	  
persoalan	  masyarakat	  



Desentralisasi	  administratif	  

§  Redistribusi	  kewenangan,	  tugas,	  tanggung	  jawab	  dan	  
sumber	  daya	  keuangan	  ke	  berbagai	  aras	  (level)	  
pemerintahan	  yang	  berbeda	  dalam	  rangka	  untuk	  
mendekatkan	  layanan	  publik	  kepada	  masyarakat	  termasuk	  
perencanaan,	  keuangan,	  dan	  manajemen	  fungsi-‐fungsi	  
layanan	  publik.	  

§  Tiga	  macam	  desentralisasi	  administra8f:	  
v  Dekonsentrasi	  
v  Delegasi	  
v  Devolusi	  

	  



3	  Macam	  Desentralisasi	  Administratif	  

ì  Dekonsentrasi	  -‐	  pelimpahan	  wewenang	  dan	  tanggung	  jawab	  
untuk	  pengambilan	  keputusan	  dari	  ke	  pemerintah	  daerah	  
namun	  dengan	  tetap	  berada	  dibawah	  pengawasan	  pemerintah	  
pusat.	  

ì  Pendelegasian	  -‐	  pelimpahan	  wewenang	  ke	  organisasi	  semi-‐
otonom	  untuk	  pengambilan	  keputusan	  namun	  dengan	  catatan	  
pemerintah	  pusat	  dapat	  menariknya	  kembali	  

ì  Devolusi	  pelimpahan	  wewenang	  untuk	  pengambilan	  
keputusan,	  keuangan	  dan	  manajemen	  ke	  quasi-‐otonom	  
organisasi	  pemerintah	  atau	  organisasi	  lokal	  masyarakat	  tanpa	  
ada	  keinginan	  untuk	  menarik	  kembali	  kewenangan	  tersebut.	  
Menyerupai	  desentralisasi	  poli8k	  



Dekonsentrasi	  	  
(UU	  No	  32	  Tahun	  2004)	  

Dekonsentrasi	  adalah	  pelimpahan	  wewenang	  pemerintahan	  
oleh	  Pemerintah	  kepada	  Gubernur	  sebagai	  wakil	  pemerintah	  
dan/atau	  kepada	  instansi	  ver8kal	  di	  wilayah	  tertentu.	  



Devolusi	  

Devolusi	  adalah	  pelimpahan	  wewenang	  pemerintahan	  dari	  
Pemerintah	  Pusat	  atau	  Daerah	  ke	  organisasi	  lokal	  masyarakat	  
atau	  quasi-‐otonom	  organisasi	  pemerintah	  untuk	  mengambil	  
keputusan,	  menangani	  keuangan	  dan	  mengelola	  manajemen	  
masalah-‐masalah	  yang	  berkaitan	  dengan	  layanan	  umum	  



Devolusi	  

Memerlukan	  dukungan	  dalam	  hal	  (Cohen	  and	  PeVerson,	  1999:	  p.27):	  
ì  Ada	  wadah	  lokal	  yang	  spesifik	  untuk	  menangani	  manajemen	  

yang	  diserahkan	  dari	  pusat	  
ì  Memiliki	  kejelasan	  batas-‐batas	  fungsi	  dan	  jurisdiksi	  organisasi	  
ì  Alih	  kewenangan	  untuk	  perencanaan,	  pengambilan	  keputusan	  

dan	  pengelolaan	  layanan	  publik	  tertentu	  	  
ì  Mempunyai	  kewenangan	  untuk	  merekrut	  karyawan	  sendiri	  
ì  Dapat	  menetapkan	  peraturan	  dengan	  unit	  kerja	  pemerintah	  

yang	  lain	  dimana	  mereka	  menjadi	  bagian	  
ì  Memperoleh	  izin	  untuk	  memperoleh	  pendapatan	  asli	  daerah,	  

pajak,	  retribusi	  dlsb.	  
ì  Mempunyai	  kewenangan	  untuk	  mengelola	  dan	  mengevaluasi	  

sendiri	  sistem	  anggaran	  dan	  akuntansi	  



Pengelolaan	  Kolaboratif	  dalam	  Konteks	  
Desentralisasi	  &	  Devolusi	  

ì  Pada	  dasarnya	  masyarakat	  yang	  sehari-‐hari	  dekat	  dengan	  dan	  
hidup	  dari	  sumber	  daya	  alam	  yang	  dikelolanya,	  lebih	  mendalami	  
karakter	  dan	  dinamika	  sumber	  daya	  alam	  tersebut.	  

ì  Pola	  pengelolaan	  sumber	  daya	  alam	  ini	  melembaga	  dikalangan	  
anggota	  komunitas	  ybs	  sehingga	  terbentuk	  kelembagaan	  
tradisional	  dalam	  pengelolaan	  dan	  kontrol	  sumber-‐sumber	  alam	  
(mis,	  lembaga	  adat,	  yang	  antara	  lain	  mengatur	  relasi	  sosial	  antar	  
anggota	  berkenaan	  dengan	  pemanfaatan	  sumber-‐sumber	  alam)	  →	  
customary	  property	  regime	  

ì  Aturan-‐aturan	  antar	  anggota	  lembaga	  berkenaan	  dengan	  
pengelolaan	  sumber	  daya	  alam	  ini	  berubah	  dras8s	  ke8ka	  negara	  
kemudian	  menggan8	  customary	  property	  regime	  dengan	  state	  
property	  regime.	  



Pengelolaan	  Kolaboratif	  dalam	  Konteks	  
Desentralisasi	  &	  Devolusi	  

ì  Kerusakan	  alam	  dan	  ke8dak-‐efisienan	  dalam	  pengelolaan	  
sumber	  daya	  alam	  mulai	  muncul,	  sebagai	  akibat	  dr	  ke8dak-‐
mampuan	  negara	  (dalam	  hal	  ini	  pemerintah)	  dalam	  
mengelola	  dan	  mengontrol	  sumber	  daya	  bersama	  (common	  
property)	  tersebut.	  

ì  Desentralisasi	  dan	  devolusi	  menjadi	  pilihan	  poli8k	  
pengelolaan	  sumber	  daya	  alam	  



Kasus Daya Dukung Jawa 2006 

ì  Studi	  Daya	  Dukung	  Pulau	  Jawa,	  2006,	  
Kementerian	  Koordinator	  Ekuin	  

ì  Tim	  studi:	  	  
ì  Hariadi	  Kartodihardjo	  (IPB)	  
ì  Soeryo	  Adiwibowo	  (IPB)	  
ì  Rina	  Mardiana	  (IPB)	  
ì  Indreswari	  Guritno	  (UI)	  
ì  Suparmoko	  (Unsoed)	  	  



Pertanyaan Riset  

1.  Seberapa	  jauh	  sesungguhnya	  penurunan	  daya	  
dukung	  di	  Jawa?	  dan	  sejauh	  mana	  akibat	  yang	  
di8mbulkannya?	  

2.  Apa	  latar	  belakang	  atau	  akar	  permasalahan	  
penurunan	  daya	  dukung	  di	  Jawa?	  Apakah	  hanya	  
semata	  persoalan	  demografi	  di	  Pulau	  Jawa?	  



Permasalahan 

ì  Fenomena	  kependudukan	  di	  Jawa	  
ì  Ruang	  kelola	  sumber	  daya	  alam	  (SDA)	  dan	  Lembaga	  

Pengelola	  SDA	  dalam	  UU/RUU	  yang	  mengatur	  
pengelolaan	  SDA	  

ì  Peraturan	  Daerah	  cenderung	  meningkatkan	  
eksploitasi	  SDA,	  8dak	  memperha8kan	  daya	  dukung,	  
dan	  belum	  banyak	  menjalankan	  kolaborasi	  maupun	  
devolusi	  dalam	  pengelolaan	  SDA	  



Motif	  Perda	  dalam	  Pengelolaan	  SDA	  

Wilayah 
Perda 

Motif Perda  

Retribusi ijin 
usaha (pajak) 

atau 
pemberian 
ijin untuk 

eksploitasi 
SDA 

Tindakan 
kolaboratif 

pengelolaan 
& pemanftan 

SDA 

Hak 
masyarakat 
untuk akses, 
pemanftan 
dan kontrol 
atas SDA 

Total 
(%) 

Provinsi 16 18 3 37 (31%) 

Kabupaten 46 15 8 69 (58%) 

Kota 9 3 1 13 (11%) 

T o t a l 
(Persentase) 

71  
(60%) 

36  
(30%) 

12  
(10%) 

119 
(100%) 



Mo/f	  Perda	  dalam	  Pengelolaan	  SDA	  

SDA yang 
Diatur 

Motif Perda  
Retribusi ijin 

usaha (pajak) 
atau pemberian 

ijin untuk 
eksploitasi SDA 

Tindakan 
kolaboratif 

pengelolaan 
dan 

pemanfaatan 
SDA 

Hak 
masyarakat 
untuk akses, 
pemanfaatan 
dan kontrol 
atas SDA 

Total 
(%) 

Air 28 16 2 46 (39%) 
Tanah 11 1 0 12 (10%) 
Hutan 15 10 7 32 (27%) 
Tambang 17 0 0 17 (14%) 
Baku Mutu 
Lingkungan 0 9 3 12 (10%) 

T o t a l 
(Persentase) 71 (60%) 36 (30%) 12 (10%) 119 (100%) 



Mo/f	  Perda	  dalam	  Pengelolaan	  SDA	  

Muatan 
Pertimbangan 

Lingkungan dalam 
Perda 

Muatan Perencanaan, Koordinasi, Pelaksanaan & Kontrol  
dalam Menangani Dampak Lingkungan Pemanfaatan SDA  

Tidak 
membangun 
Jaring Kerja 
(JK) lintas 

sektor 

Membangun JK 
yg  lintas sektor 
internal provinsi/ 
kabupaten/ kota  

Membangun JK 
yg lintas sektor 
& lintas batas 

provinsi/  
kabupatn/kota  

Total 
(%) 

Tidak 
mempertimbang-
kan DD setempat. 

41 5 0 46 (65%) 

DD wilayah 
administratif 
bersangkutan. 

9 15 0 24 (34%) 

DD dari ekosistem 
DAS 1 0 0 1 (1%) 

Total (Persentase) 51 (72%) 20 (28%) 0 (0%) 71 (100%) 



Perda	  untuk	  Kolaborasi	  P-‐SDA	  

Muatan 
Pertimbangan 

Lingkungan dalam 
Perda 

Muatan Perencanaan, Koordinasi, Pelaksanaan & Kontrol  
dalam Menangani Dampak Lingkungan Pemanfaatan SDA  

Tidak 
membangun JK 

lintas sektor/ 
stakeholders 

Membangun JK 
lintas sektor/ 
stakeholders 

sebatas internal 
provinsi/ 

kabupaten/ kota  

Membangun JK 
lintas sektor/ 
stakeholders 
hingga lintas 

batas provinsi/  
kabupaten/kota  

Total 
(%) 

Tidak 
mempertimbang-
kan DD setempat. 

0 0 0 0 (0%) 

DD wilayah 
administratif 
bersangkutan. 

0 26 4 30 (83%) 

DD dari ekosistem 
DAS/ wilayah 
cekungan air tanah 

1 2 3 6 (17%) 

Total (Persentase) 1 (3%) 28 (78%) 7 (19%) 36 (100%) 



Perda	  Devolusi	  Pengelolaan	  SDA	  

Muatan Daya Dukung 
(DD) Lingkungan 

dalam Perda 

Muatan Perencanaan, Koordinasi, Pelaksanaan & Kontrol  
dalam Menangani Dampak Lingkungan Pemanfaatan SDA  

Mengatur Tata 
Pemanf & 

Kontrol Internal 
Masyarakat 

Membangun JK 
lintas sektor/ 
stakeholders 

sebatas internal 
provinsi/ 

kabupaten/ kota  

Membangun JK 
lintas sektor/ 
stakeholders 
hingga lintas 

batas provinsi/  
kabupaten/kota  

Total 
(%) 

Tidak mempertim-
bangkan DD 
Lingkungan 

0 0 0 0 (0%) 

Mempertimbangkn 
DD sebatas wilayah 
adminstratif 

2 7 1 10 (83%) 

Mempertimbangkn 
DD dari ekosistem 
atau DAS 

0 2 0 2 (17%) 

Total (Persentase) 2 (17%) 9 (75%) 1 (8%) 12 (100%) 



ì 
Terima	  Kasih	  


