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Latar Belakang  

Studi evaluasi khusus (special evaluation study/SES) menyajikan temuan-temuan dari 
suatu kajian independen tentang dukungan Bank Pembangunan Asia (Asian Development 
Bank/ADB) untuk desentralisasi di Indonesia sejak dimulainya bantuan seperti itu pada 1998. 
Evaluasi ini dimaksudkan untuk masukan dalam penyusunan strategi kemitraan negara yang 
baru. Laporan ini tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam 
pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi merupakan satu wilayah yang luas dan evaluasi ini 
fokus pada bantuan ADB untuk memfasilitasi proses desentralisasi serta bantuan untuk 
memperkuat pemerintah-pemerintah dan badan-badan daerah (propinsi, kabupaten dan kota). 
Studi khusus ini dilaksanakan melalui gabungan antara kajian, wawancara, dan tinjauan 
dokumen yang dilaksanakan di Indonesia dan di kantor pusat ADB.  

Komponen-komponen dari evaluasi ini terdiri dari (i) analisis latar belakang tentang 
sektor desentralisasi, (ii) analisis tentang sesuai tidaknya bantuan yang diberikan secara 
strategis, (iii) penilaian terhadap proyek-proyek ADB yang masih berjalan dan sudah selesai, 
(iv) pengkajian terhadap dampak bantuan teknis pendampingan (advisory technical assistance) 
yang berorientasi kebijakan, dan (v) survei terhadap sumber-sumber informasi utama. Satu 
pengkajian juga dilakukan tentang praktik desentralisasi internasional yang ada saat ini.  

Pendorong Perubahan  

Reformasi di Indonesia terjadi sebagai tanggapan terhadap masalah-masalah ekonomi 
dan politik yang serius menyusul krisis keuangan di Asia pada 1997 dan pergantian 
pemerintahan pada 1998 dan termasuk desentralisasi, reformasi administrasi publik dan 
keuangan, serta re-alokasi kekuasaan pemerintah. Satu pendorong lebih lanjut lainnya adalah 
kebutuhan untuk mempertahankan negara kesatuan dan integritas batas-batasnya dan untuk 
mengakomodasi tekanan untuk melaksanakan otonomi daerah. Pada 2001, ada 27 propinsi 
dan 292 kabupaten dan kota sementara hingga Desember 2008 jumlah ini telah meningkat 
menjadi 33 propinsi dan 491 kabupaten dan kota, dengan jumlah penduduk sekitar 220 juta. 
Desentralisasi juga dimaksudkan agar masyarakat di daerah mempunyai pengaruh terhadap 
urusan-urusan daerah yang berdampak pada mereka, dengan menggunakan peraturan 
perundangan nasional untuk menjamin standar-standar nasional dan kesetaraan antar daerah. 

Strategi Pemerintah  

Sejumlah langkah tentatif menuju desentralisasi telah diambil sebelum “era reformasi” 
namun inisiatif-inisiatif ini menjadi terlihat tidak berarti dibandingkan “gebrakan besar” 
desentralisasi yang dimulai dengan UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 
25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dua Undang-Undang 
tersebut secara politis penting bagi pemerintah namun disusun secara terpisah oleh 
Departemen Dalam Negeri (UU No. 22/1999) dan Departemen Keuangan (UU No. 25/1999). 
Karena adanya kebutuhan yang mendesak ini, dua UU tersebut disusun dengan cepat. 
Meskipun dua undang-undang tersebut berani dalam banyak hal, keduanya semestinya bisa 
lebih jelas dan lebih terpadu. Reformasi-reformasi selanjutnya hanya menangani sebagian dari 
dua rangkaian masalah utama yakni (i) ketidakjelasan dalam kerangka kerja hukum dan 
kelemahan dalam koordinasi nasional antar badan-badan pemerintah utama dan pelaksanaan 
desentralisasi; dan (ii) perlakuan yang tidak sama dalam aspek-aspek administratif dan fiskal 
dalam desentralisasi yang menimbulkan perbedaan antara standar-standar yang ditetapkan 
untuk layanan publik dan sumber daya-sumber daya yang dialokasikan.  
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Strategi dan Bantuan ADB  

Dalam berbagai dokumen strategis, ADB telah mendukung proses desentralisasi sejak 
1998 tepat di pusat dan di bidang-bidang khusus layanan-layanan sosial dasar (kesehatan dan 
pendidikan), administrasi pembangunan, dan pengelolaan lingkungan. Bantuan awal diberikan 
sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan Asia dan perlunya untuk melakukan 
pembangunan masyarakat menyusul adanya “gebrakan besar” dimulainya desentralisasi. 
Dukungan selanjutnya lebih banyak fokus pada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam 
pengelolaan keuangan publik dan desentralisasi fiskal. Pinjaman-pinjaman program yang fokus 
pada desentralisasi dimulai dengan Program Pembangunan Sektor Reformasi Tata Kelola 
Keuangan Pemerintah Daerah (Local Government Financial Governance Reform (LGFGR) 
Sector Development Program). Pinjaman-pinjaman ini dirancang untuk menciptakan layanan 
publik pemerintah daerah yang semakin efektif melalui satu kerangka kerja pengelolaan fiskal, 
anggaran dan keuangan yang lebih baik. Selain lebih fokus pada pengelolaan keuangan publik 
seperti disebutkan di atas, ADB bersikap responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan pemerintah, 
khususnya ketika cakupan tantangan-tantangan diketahui. Dukungan diberikan untuk 
menyusun kembali strategi-strategi dan praktik-praktik agar selaras dengan bentuk-bentuk tata 
pemerintahan yang terdesentralisasi. Dukungan diberikan melalui proyek-proyek bantuan teknis 
pendampingan yang terpisah untuk (i) penerusan pinjaman pemerintah (onlending), (ii) proses 
pengkajian dampak lingkungan, (iii) infrastruktur perkotaan, dan (iv) standar-standar layanan 
minimum. ADB juga memberikan bantuan untuk desentralisasi dalam sektor-sektor kesehatan 
dan pendidikan di Indonesia.  

Pengkajian Mengenai Strategi  

Dalam hal penentuan strategi bantuan ADB untuk desentralisasi, strategi tata 
pemerintahan dan program-program bantuan ADB telah secara luas menanggapi bidang-
bidang yang menjadi prioritas utama dalam desentralisasi. Strategi-strategi dan program-
program tersebut juga telah diselaraskan sepenuhnya dengan prioritas-prioritas strategis ADB 
untuk memperbaiki tata pemerintahan melalui pengembangan kapasitas dan penguatan 
lembaga-lembaga pemerintah di tingkat sub-nasional termasuk propinsi, negara bagian, kota, 
dan komunitas-komunitas lokal dan mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan layanan 
yang lebih baik dan kesetaraan antar daerah.  

Strategi-strategi ADB untuk masing-masing tahapan desentralisasi sepertinya telah 
relevan dengan kebutuhan-kebutuhan strategis pemerintah.  Namun demikian pembelajaran 
menunjukkan bahwa ADB sepertinya kurang mempertimbangkan kecepatan, skala dan 
kebutuhan-kebutuhan program desentralisasi di Indonesia, khususnya kesiapan dan kapasitas 
lembaga-lembaga pemerintah. Masalah utama selanjutnya adalah alokasi tanggung jawab 
antara tiga badan pemerintah yang utama, yaitu Kementrian Keuangan, Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementrian Dalam Negeri dalam proses 
desentralisasi. ADB bisa berbuat lebih banyak dengan berbagi dan berkoordinasi dengan, dan 
memetik pembelajaran dari dukungan yang diberikan oleh mitra-mitra pembangunan lain untuk 
desentralisasi. Evaluasi ini menilai bahwa penentuan strategi bantuan ADB subtansial. 

Penilaian Program  

Relevansi program bantuan ADB untuk disentralisasi beragam. Bantuan awal dari ADB 
harus diberikan secara cepat dan tidak dirancang secara terperinci meskipun intervensi-
intervensi selanjutnya lebih fokus dan cepat tanggap. Evaluasi ini menilai dari sisi relevansi 
secara menyeluruh bantuan ADB dinilai relevan. 
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Efektifitas intervensi dipengaruhi oleh cara-cara pemberian bantuan. Proyek-proyek 
pinjaman dan bantuan teknis inti ADB untuk desentralisasi telah efektif dalam mendukung 
reformasi-reformasi kebijakan yang diperlukan. Walaupun demikian, proyek-proyek tersebut 
kurang efektif untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan proses-proses yang diperlukan 
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Efektifitas bantuan juga dalam 
beberapa kasus telah dipengaruhi oleh rancangan-rancangan bantuan yang kurang tepat serta 
kurangnya keahlian yang tersedia di daerah. Evaluasi ini menilai efektifitas bantuan ADB 
sebagai kurang efektif. 

Dalam hal efisiensi, pinjaman-pinjaman penting ADB untuk desentralisasi mengalami 
keterlambatan dalam pelaksanaan. Beberapa pinjaman juga harus mengalami perpanjangan 
dalam waktu pelaksanaan. Keterlambatan-keterlambatan ini disebabkan antara lain karena 
masalah-masalah yang muncul baik dari pemerintah maupun ADB. Di sisi ADB, sejumlah 
keterlambatan disebabkan oleh lambatnya tanggapan dari kantor pusat ADB, meskipun telah 
dijelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh kehati-hatian dan kepatuhan yang memang diperlukan 
dalam pengadaan mengingat adanya isu-isu korupsi yang mungkin terjadi. Evaluasi ini menilai 
bantuan ADB secara menyeluruh dari sisi efisiensi kurang efisien.  

 
Meskipun sulit untuk mengukurnya – ada jeda waktu sebelum keluaran (output) menjadi 

hasil (outcome) – hasil-hasil bantuan ADB kemungkinan akan berkelanjutan karena peraturan 
perundangan dan peraturan-peraturan terkait telah tersusun. Untuk proyek-proyek bantuan 
teknis yang telah menciptakan perbaikan prosedural atau telah melaksanakan penelitian yang 
rinci tentang aspek-aspek khusus dalam desentralisasi, kemungkinan hasil-hasilnya akan 
berkelanjutan karena terus bermanfaat bagi pemerintah. Dari sisi keberlanjutan evaluasi ini 
menilai bahwa bantuan ADB kemungkinan akan berkelanjutan. 
 

Terkait dampak, ADB tidak diragukan lagi telah memberikan sejumlah dampak pada 
proses desentralisasi. Pinjaman program LGFGR menekankan persyaratan untuk melakukan 
perubahan-perubahan undang-undang dan peraturan-peraturan pada saat diperlukan 
perubahan-perubahan mendesak. Pinjaman-pinjaman untuk mendukung desentralisasi 
berbasis sektor (bersamaan dengan proyek-proyek bantuan teknis sebagai pendukung) telah 
berupaya untuk mendorong dimulainya desentralisasi layanan-layanan pendidikan dan 
kesehatan secara berkelanjutan meskipun hasilnya berbeda-beda. Proyek-proyek bantuan 
teknis untuk pengembangan kapasitas cenderung untuk memberikan nilai tambah bagi 
perorangan daripada bagi lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Sejumlah proyek-proyek 
bantuan teknis telah diakui mempunyai kualitas yang tinggi oleh para penasehat-penasehat 
teknis lain. Evaluasi ini menilai bahwa nilai tambah dari bantuan ADB sedang.  

Penilaian secara Menyeluruh  

Meski bantuan diperlukan secara mendesak, intervensi-intervensi yang dilakukan pada 
waktu sedang berlangsung transisi ekonomi, politik dan administratif yang sangat cepat berisiko 
menjadi tidak relevan dan tidak efektif. Selain itu bantuan-bantuan tersebut menghasilkan 
keluaran-keluaran yang berjangka pendek dan hasil-hasil yang tidak berkelanjutan. Dalam hal 
kinerja ADB, hal ini membuat ADB dengan tidak gampang harus menyeimbangkan antara 
perlunya memastikan keefektifan dan efikasi dalam penggunaan sumber daya bantuan teknis 
yang terbatas dengan kebutuhan untuk mendukung proses-proses kebijakan yang penting 
selama kurun waktu yang ditandai oleh risiko dan ketidakpastian. ADB memberikan tanggapan  
secara cepat terhadap situasi yang berubah secara cepat namun justru situasi seperti itulah 
yang tidak memungkinkan dilakukan analisis dan penyusunan program secara rinci. Dukungan 
selanjutnya telah cukup berhasil untuk berupaya memberikan satu kerangka kerja kebijakan 
yang kuat untuk desentralisasi. Bantuan ini semestinya akan lebih efektif dan berkelanjutan 
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apabila didukung dengan lebih banyak bantuan teknis yang dirancang untuk mengembangkan 
kapasitas lembaga-lembaga yang terdesentralisasi untuk memperbaiki sistem-sistem dan 
prosedur-prosedur daripada bantuan teknis yang difokuskan pada pelatihan perorangan. 
Evaluasi ini menilai secara keseluruhan bantuan ADB untuk desentralisasi tidak sepenuhnya 
atau hanya sebagian memuaskan.  

Kinerja ADB telah dipengaruhi oleh kurangnya staf di Kantor Perwakilan Indonesia 
(Indonesia Resident Mission) yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang 
desentralisasi. Tambahan kapasitas diperlukan untuk merancang dan memandu berbagai 
pinjaman dan bantuan teknis yang diberikan. Meskipun kantor perwakilan secara aktif terlibat 
dalam proyek-proyek desentralisasi sejak dari penyusunan kerangka acuan pelaksanaan, 
sejumlah pejabat tinggi pemerintah menyampaikan persepsi mereka kepada misi evaluasi 
independen bahwa kantor perwakilan merupakan penghubung kantor pusat ADB sementara 
keputusan-keputusan kunci diambil di Manila. Persepsi ini semestinya dapat ditangani apabila 
ada peningkatan kapasitas. ADB dan badan-badan lain telah melakukan investasi yang besar 
dalam pengembangan kapasitas namun hasilnya kadang-kadang mengecewakan. Semestinya 
bisa diadopsi satu pendekatan yang tidak terlalu ambisius mengingat rumitnya program 
desentralisasi. Kinerja ADB juga telah dipengaruhi oleh rendahnya daya serap pinjaman karena 
isu-isu serius dalam pengadaan dalam sejumlah pinjaman.  

Pembelajaran  

Pembelajaran-pembelajaran utama yang diidentifikasi antara lain mencakup perlunya 
untuk  
(i) meningkatkan jumlah staf profesional yang berbasis di kantor perwakilan untuk 

melakukan analisis dan pengelolaan proyek-proyek dan program-program; 
(ii) tetap konsisten dalam hal fokus utama bantuan (yang harus disepakati bersama 

dengan pemerintah) dan instrumen-instrumen pelaksanaan; percepatan proses 
dari identifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan hingga pelaksanaan proyek; 

(iii) menetapkan prioritas upaya-upaya untuk mengoptimalkan koordinasi dan dialog 
kebijakan dengan pemerintah dan mitra-mitra pembangunan lainnya; dan  

(iv) memastikan adanya komitmen sumber daya yang memadai untuk melakukan 
analisis dan dialog yang diperlukan untuk perancangan dan persiapan proyek.  

 
Rekomendasi 

Berikut adalah rekomendasi-rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh Departemen Asia 
Tenggara dalam penyusunan strategi kemitraan negara.  

Meneruskan bantuan untuk mengembangkan kerangka kerja kebijakan untuk 
desentralisasi melalui bantuan berbasis proyek dan program, yang disertai dengan 
bantuan yang lebih terdesentralisasi seperti bantuan untuk pengembangan kelembagaan 
di tingkat daerah. Pemerintah semakin asertif dalam pengembangan kebijakan dan telah 
menyambut baik bantuan yang bersifat pendampingan. Strategi kemitraan negara yang baru 
bisa memberi peluang bagi ADB untuk mengkaji kembali bantuan ADB saat ini dimana 
mayoritas bantuan telah diberikan dalam bentuk intervensi-intervensi berbasis kebijakan. 
Kebutuhan akan bantuan fiskal juga kemungkinan akan berkurang seiring waktu menyusul 
meredanya krisis keuangan global baru-baru ini (paragraf 98). 

Terus menangani apa yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah untuk 
desentralisasi dengan memfokuskan intervensi-intervansi ADB pada keberhasilan-
keberhasilan di masa lalu (dalam reformasi pengelolaan keuangan publik dan 
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pengembangan kapasitas) dan mendukung perbaikan lebih lanjut terhadap kerangka 
kerja desentralisasi yang terkoordinasikan. Belum ada satu kerangka kerja hukum dan 
perundangan yang menyeluruh untuk desentralisasi. Contohnya, revisi UU No. 32/2004 dan 
berbagai reformasi serupa belum mempunyai usulan-usulan yang diakui pemerintah (paragraf 
99).  

Semakin memperdalam koordinasi dengan mitra-mitra pembangunan lain 
(termasuk kelompok kerja donor dan forum-forum lain)  dalam  mendukung aktivitas-
aktivitas desentralisasi pemerintah. Pengalaman internasional dan Indonesia dalam 
reformasi desentralisasi menunjukkan bahwa seringkali terlalu banyak reformasi diupayakan 
pada waktu yang bersamaan sehingga membebani pemerintah pusat dan daerah. Harus ada 
upaya yang bertahap dan dikoordinasikan dengan baik antara ADB dan para mitra 
pembangunan lainnya (paragraf 100).  
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