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Di dalam konsep dari Chemma dan Rondinelli terdapat 4 (empat) macam atau bentuk 

Decentralization. Dimanakah letak perbedaan dan kesamaannya? 

Jawaban: 

Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema mengemukakan 4 bentuk Desentralisasi 

yakni; Deconcentration (dekosentrasi), Delegation to Semi-Autonomous/Parastatal 

Organization (delegasi atau parastatal), Devolution (devolusi), Transfer of function from 

Government to Nongoverment Institutions 

Perbedaan ke-empat bentuk desentralisasi: 

a. Dekonsentrasi: Desentralisasi 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. Terbuka kemungkinan tidak diberinya wewenangan 

memutuskan bagaimana fungsi-fungsi yang diemban atau dibebankan kepadanya 

seharusnya dilaksanakan. Namun juga dimungkinkan pelaksanaan dekosentrasi 

secara lebih ekstensif melalui pembentukan sistem “Field administration” dengan 

pemberian kebebasan kepada staff atau pejabat setempat membuat keputusan 

rutin serta menyuarakan implementasi kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Dalam 

hal ini sedikit banyak pemerintah pusat masih memberi kerangka pedoman 

pelaksanaan. 

b. Delegasi: Melimpahkan 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. Tidak jarang, dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dibebankan 

kepadanya ternyata organisasi mempunyai tingkatan yang lebih independen. Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan 

contoh desentralisasi pada tingkatan delegasi. 



Dalam praktek sistem pemerintahan seringkali dikenal sebagai tugas pembantuan 

atau Medebewind, dimana pemerintah pusat membuat kebijakan dan menyediakan 

anggarannya. Untuk pelaksanaan kegiatan diserahkan sepenuhnya kepada aparat 

dan staff pemerintah daerah mempertanggungjawabkan keberhasilannya kepada 

pemerintah pusat dan mendelegasikan kekuasaan pelaksanaan program tersebut 

kepada daerah. 

c. Devolusi: Devolusi merupakan bentuk desentralisasi tertinggi, desentralisasi paling 

extensif. Prinsip-prinsipnya meliputi: pemberian otonomi penuh dan kebebasan 

tertentu pada pemerintah daerah, serta kontrol yang relatif kecil dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah; pemerintah daerah memiliki wilayah yang 

kewenangan hukumnya jelas dan berhak menjalankan segala kewenangan guna 

melaksanakan fungsi-fungsi publik dan pemerintah; pemerintah daerah 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; pemerintah daerah 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. Namun sayangnya bentuk 

desentralisasi devolusi ini jarang dipraktekkan di Indonesia, juga di negara-negara 

berkembang. 

d. Transfer fungsi/penyerahan pemerintahan kepada Nongovernment Institution 

Desentralisasi bentuk ini diberikan melalui perencanaan dan tanggungjawab 

administratif, fungsi-fungis publik dari pemerintah ke pada tenaga sukarela 

(voluntary), swasta, lembaga-lembaga non pemerintah. Dalam kasus tertentu 

pemerintah melakukan transfer perencanaan dan tanggungjawab administratif 

kepada organisasi di luar pemerintah secara paralel. Misalkan kepada industri 

nasional dan asosiasi perdagangan, organisasi profesional atau organisasi gerejawi, 

partai-partai politik, koperasi-koperasi. Hak yang diberikan dapat berupa ijin, 



peraturan, pengawasan anggota mereka di dalam melakukan fungsi-fungsi yang 

sebelumnya dikontrol oleh pemerintah. 

Dalam kasus lain pemerintah dapat merubah tanggungjawab menghasilkan barang-

barang atau suplai pelayanan ke organisasi-organisasi private. 

 Persamaan ke-empat  bentuk desentralisasi adalah:  

Sama-sama melakukan penyerahan kewenangan urusan pemerintahan pusat yang 

dilimpahkan kepada daerah (stakeholders daerah) untuk dilaksanakan secara 

bertanggungjawab. 

 


