Pengembangan Kerjasama Pembangunan
Sektoral dan Daerah: Persoalan dan Peluangnya
Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan daerah
ABSTRAK
Secara umum tujuan studi ini adalah berusaha mengetahui betapa pentingnya
kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dalam proses pembangunan, baik dalam
skala lokal, regional dan nasional. Adapun tujuan spesifik studi ini adalah
mengidentifikasi isu dan permasalahan yang terkait dengan pembangunan sektoral dan
daerah, di era otonomi daerah dan desentralisasi, serta menginventarisasi pola/model
kerjasama pembangunan sektoral dan daerah yang sudah berjalan.
Metodologi yang digunakan sebagai berikut: eksplorasi konsep dan kajian di
atas meja; eksplorasi empiris; pengolahan dan analisis; dan melakukan pendalaman
kasus/bentuk/model kerjasama pembangunan sektoral dan daerah di lapangan. Kasuskasus yang ditelaah, antara lain, kawasan Merapi, Yogyakarta; Forum Kemitraan
Pembangunan Ekonomi Bali, kawasan Joglo-Semar yang meliputi Yogyakarta, Solo,
dan Semarang; pengembangan kawasan Pawonsari yang melibatkan Kabupaten
Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari.
Dari penelitian ini diambil kesimpulan, pertama, diperlukan kerjasama
pembangunan sektoral dan daerah (KPSD), didasarkan pada pokok persoalan yang
berkembang, seperti soal sektoral, eksternalitas daerah otonom dan fungsi
interdependen antar daerah. Kedua, tanggapan yang muncul atas pokok persoalan itu, di
antaranya: (1) monitoring perkembangan sektoral dan daerah; (2) analisis kebutuhan
kerjasama sektoral dan daerah. Ketiga, berbagai bentuk potensi yang dapat
dimanfaatkan dalam pelaksanaan KPSD antala lain adalah: (1) keterlibatan pihak
swasta; (2) kesadaran untuk saling bekerja sama; (3) inisiator kerjasama sektor dan
daerah. Keempat, terdapat kendala pelaksanaan dan pengembangan KPSD, yakni: (1)
perbedaan kepentingan dan prioritas; (2) besarnya harapan terhadap pemerintah pusat;
(3) kuatnya peran pemerintah pusat; (4) permasalahan dana; dan (5) dokumen legalitas
sebagai payung kerja sama.
Dalam upaya mengatasi persoalan yang muncul dalam KPSD, penelitian ini
merekomendasikan: (1) memonitor potensi, kendala dan kerjasama pembangunan
sektoral dan daerah; (2) membuat publikasi mengenai skema-skema potensi, kendala
dan kerjasama sektoral dan daerah secara empiris; (3) Melakukan pelatihan untuk
mengembangan kapasitas sektor dan daerah; (4) Melakukan advokasi/pendampingan
kasus-kasus KPSD; (5) memberi insentif untuk mengembangkan kapasitas maupun
penanganan nyata KPSD.
1. LATAR BELAKANG
Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesungguhnya adalah
pengembangan semangat demokrasi, peningkatan peran serta dan pemberdayaan
masyarakat, dan pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian
landasan filosofi yang melatarbelakangi lahirnya UU 22/1999 tentang Pemerintahan
Daerah. Namun harus diakui bahwa penyusunan UU tersebut dipengaruhi euforia
demokrasi yang tidak terkendali dan dipacu perubahan kondisi politik yang begitu
cepat. Akibatnya, upaya mengatur kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kurang
sempurna, baik dalam menafsirkan isi dan substansi UU tersebut, maupun pada
implementasinya di lapangan.
Dari pelaksanaan di lapangan, muncul berbagai persoalan yang cenderung

1

kompleks dan multidimensional. Berbagai kalangan telah memprediksi akan terjadi
kesimpangsiuran pemahaman dan pengkotak-kotakan dalam penyelenggaraan otonomi
daerah. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan inefisiensi pengelolaan pemerintahan
daerah, kemudian hubungan serasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota tidak terpelihara. Akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa
melemah dan menimbulkan disintegrasi bangsa.
Fenomena-fenomena tersebut menjadi isu penting yang pantas mendapat
perhatian serius. Masih banyak isu strategis dalam konteks kerjasama sektoral dan
daerah. Karena itu isu-isu tersebut mesti diletakkan dalam kerangka kerjasama
pembangunan sektoral dan daerah dan dikaji secara mendalam. Pertimbangannya
adalah, pertama, pembangunan di masa lalu sarat dengan sentralisme; semua otoritas
pembangunan berada di tangan dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Kedua, disadari bahwa kelembagaan kerjasama pembangunan sektoral dan
daerah memiliki urgensi tinggi, tetapi kerjasama tersebut sebenarnya belum memiliki
format ideal.
Ketiga, ketidakjelasan arah kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dapat
menjadi ancaman nyata tehadap masa depan integrasi nasional dan prospek otonomi
daerah.
Mengacu pada ketiga pertimbangan tersebut, perlu dianalisis pola atau model
kerjasama pembangunan sektoral dan daerah.
2. TUJUAN
Secara umum tujuan studi ini adalah berusaha mengetahui betapa pentingnya
kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dalam menjalankan proses pembangunan,
baik dalam skala lokal, regional dan nasional. Sedangkan tujuan spesifik studi ini
meliputi,
1. Mengidentifikasi isu dan permasalahan yang terkait dengan pembangunan sektoral
dan daerah, di era otonomi daerah dan desentralisasi, serta menginventarisasi
pola/model kerjasama pembangunan sektoral dan daerah yang sudah berjalan.
2. Mengidentifikasikan faktor-faktor penentu (determinan) dan menentukan prioritas
dalam pengembangan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah.
3. Merumuskan beberapa rekomendasi strategis dan alternatif pola/model kerjasama
sektoral dan daerah yang ideal, sejalan dengan paradigma desentralisasi atau
otonomi daerah.
3. METODOLOGI
Untuk mencapai tujuan dan output yang diharapkan dilakukan berbagai kajian,
baik teoritis dan empiris, yang pokok-pokoknya terdiri dari:
1. Eksplorasi konsep dan kajian di atas meja (desk study) untuk memperoleh definisi
yang lebih jelas tentang kerjasama sektoral dan daerah, dengan mencari landasan
teoritis, berupa kajian kepustakaan serta kajian empiris
2. Eksplorasi empiris, dilakukan melalui inventarisasi awal berbagai isu-isu aktual
(analisis berita) dan kajian terhadap dokumen peraturan perundangan yang
menyangkut kerjasama sektoral dan daerah.
3. Melakukan pendalaman kasus/bentuk/model kerjasama pembangunan sektoral dan
daerah di lapangan untuk memperoleh gambaran lebih lengkap dan detail terhadap
beberapa isu determinan dan model kerjasama sektoral dan daerah, berdasarkan
hasil inventarisasi. Kerangka yang dapat digunakan adalah berdasarkan
karakteristik kegiatan sektoral seperti,
• Sektor-sektor yang berperan dalam peningkatan pendapatan, seperti sektor yang
berkaitan dengan pembangunan fisik dan investasi.
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•

Sektor-sektor yang berperan dalam mengurangi beban, seperti sektor-sektor
yang relatif lebih lunak, contohnya pendidikan, kesehatan dan sosial.
• Sektor-sektor yang terkait dengan kelembagaan, organisasi dan tata kerja
4. Analisis, yang bertujuan menentukan faktor-faktor determinan dan prioritas dalam
kerjasama pembangunan sektoral dan daerah.
Metode analisis yang telah diuraikan dapat digambarkan dalam kerangka
pemikiran sebagai berikut.
Diagram Kerangka Pemikiran
Pembangunan Nasional
Pembangunan Sektoral

Pembangunan Daerah

Stakeholder Pembangunan
Sektoral dan Daerah

•
•

Peluang Sinergi
Potensi Konflik

Pendalaman Kasus /Model
KPSD di lapangan

Diskusi
mendalam

Konsep Operasional Kerjasama
Pembangunan Sektoral dan Daerah
Prioritas Kerjasama
Pembangunan
Sektoral dan Daerah
• Rekomendasi Strategi
• Alternatif Model
Kerjasama

3.1 KERANGKA ANALISIS
3.1.1 Pengertian Sektor dan Daerah
Seluruh kegiatan masyarakat bisa dibagi ke dalam sektor-sektor yang
merupakan kumpulan kegiatan yang bisa diidentifikasi karena mempunyai kesamaan
karakteristik Pengelolaan sektoral dimaksud untuk mengoptimalkan kinerja sektoral,
yang bisa berbentuk maksimalisasi, stabilisasi, minimisasi, dan sinkronisasi. Mengingat
otoritas pengelolaan sektoral lebih berorientasi ke dalam, maka potensial menimbulkan
persoalan antar sektor dan antar daerah.
Pada sisi lain kegiatan juga “diklasifikasi” ke dalam daerah-daerah. Dengan
demikian basisnya adalah teritorial. Seperti persoalan antar sektor, juga terdapat
persoalan antar daerah, khususnya antar daerah otonom. Tetapi kompleksitas persoalan
antar daerah, selain bersifat horizontal, juga bersifat hirarkis (diagonal). Persoalan antar
sektor juga ada yang bersifat diagonal, namun intensitasnya lebih rendah.
Bila pengertian sektoral dan daerah diintegrasikan, maka kompleksitasnya akan
lebih tinggi. Bagaimana kompleksitas persoalan ini akan diurai? Bagaimana menjawab
persoalan tersebut? Bagaimana mekanisme penanganan persoalan tersebut dan
kelembagaannya? Secara konseptual di bawah ini akan dibahas.
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3.1.2 Isu-isu Pembangunan Sektoral dan Daerah
3.1.2.1 Isu Sektoral
Isu sektoral sering diasosiasikan dengan mekanisme terpusat. Sebenarnya tidak
tepat demikian. Secara teoritis, mungkin saja otoritas sektoral pada tingkat daerah lebih
dominan dari pada otoritas sektoral yang sama pada tingkat nasional. Contohnya,
daerah yang mengembangkan sektor pendidikan sedemikian rupa, sehingga terdapat
skema beasiswa yang intensif pada daerah itu, dibanding daerah-daerah lain dalam
sistem nasional. Dengan demikian isu sektoral beresonansi dengan persoalan kinerja
sektoral di berbagai tingkat daerah hingga nasional. Pengamatan empiris harus
mengamati secara cermat kedua faktor tersebut.
3.1.2.2 Eksternalitas Daerah Otonom
Pemerintahan daerah otonom akan mengoptimalkan kinerja daerah. Pada tahap
awal akan memaksimalkan kinerja (dan dampak positif) pada lingkup yurisdiksinya.
Tetapi hal ini akan menimbulkan eksternalitas, baik positif maupun negatif kepada
daerah yang lain. Perhatian yang terfokus kepada yurisdiksinya akan dikoreksi ketika
terjadi kerugian yang cukup signifikan. Maka daerah akan masuk tahap lanjut untuk
melakukan kerjasama.
Terdapat dua titik kritis yang dapat diobservasi. Pertama, apakah kesadaran
kerjasama bisa berlangsung sejak tahap awal? Bila tidak, apakah penundaan tersebut
tidak akan berdampak pada perangkap kesulitan penyesuaian, misalnya relokasi
fasilitas umum, dsb.? Kedua, bila kesadaran kerjasama bisa muncul, apakah sertamerta
ada kapasitas untuk mengenali spektrum pilihan kerjasama dan bagaimana
mengimplementasikannya?
3.1.2.3 Fungsi Interdependen antardaerah
Yurisdiksi administrasi pemerintahan tidak sama dengan wilayah fungsional,
maka seringkali bisa diobservasi ketergantungan antar daerah. Ketergantungan ini bisa
dikenali dari jenis-jenis interaksi antar daerah, seperti: arus barang, arus keuangan
masyarakat, arus keuangan pemerintah, ketergantungan administrasi, mobilitas
penduduk, ketergantungan fisik geografis, ketergantungan kultural, dsb.
3.1.2.4 Hierarki Barang Publik
Dalam teori dikenal “Hierarchy of Public Goods.” Maksudnya terdapat public
goods dalam berbagai skala: nasional, regional, dan lokal. Misalnya masalah
keamanan. Dalam UU 22/1999, keamanan merupakan tanggung jawab nasional. Tetapi
keamanan bukan public goods yang homogen. Ada segmen keamanan yang bersifat
nasional, regional, dan lokal. Agak sebanding dengan hal ini adalah tata air. Ada tata air
yang bersifat regional (Wilayah Aliran Sungai/WAS atau DAS) dan lokal (Sub-DAS
pada daerah tertentu). Hierarki dari barang publik ini sangat potensial menimbulkan
persoalan antar daerah dan antar sektor.
3.1.3 Bentuk-Bentuk Respon Kerjasama Sektoral dan Daerah
3.1.3.1 Monitoring Perkembangan Sektoral dan Daerah
Salah satu langkah penting pertama dalam mendorong sinergi sektoral dan
daerah adalah monitoring perkembangan sektoral dan daerah. Hasil monitoring adalah
informasi keadaan daerah. Monitoring memerlukan kerangka yang harus disusun
berdasarkan orientasi untuk mendorong sinergi sektoral dan daerah.
Lebih spesifik, yang harus dimonitor adalah indikator-indikator agregat keadaan
sektoral (nilai tambah ekonomi, jumlah tenaga kerja, pertumbuhan, dsb.), indikator
disagregat (struktur skala), struktur sektoral (peran pemerintah, peran swasta, peran
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lokal, peran daerah lain/hubungan antar daerah, peran luar negeri, keterkaitan
intersektoral dan inter sub-sektoral, dsb.), permasalahan sektoral, kedudukan tiap sektor
dalam perkembangan daerah, dsb. Termasuk yang perlu dimonitor adalah aspek-aspek
perilaku sosial, seperti commuting, migrasi, pola wisata, mobilitas tahuan atau semitahunan (mudik dan implikasi sosial-ekonominya, dsb.), disamping produk-produk dan
dampak tata pemerintahan.
3.1.3.2 Analisis Kebutuhan Kerjasama Sektoral dan Daerah
Analisis kebutuhan kerjasama sektoral dan daerah ditujukan untuk menghasilkan
informasi pada tingkat lebih bernilai, dalam konteks perumusan kebijakan, dibanding
nilai informasi hasil monitoring. Analisis ini untuk memperoleh informasi mengenai;
(1) persoalan atau potensi ketidakserasian sektoral dan daerah; (2) pemahaman
permasalahan ketidakserasian tsb.; (3) potensi atau peluang untuk menggunakan
instrumen kerjasama sektoral dan daerah dalam rangka mengatasi persoalan atau
meningkatkan sinergi.
3.1.3.3 Mendorong Intensitas Sektoral Tertentu pada Daerah Tertentu
Mendorong intensitas sektoral tertentu pada daerah tertentu merupakan salah
satu instrumen penting dalam kerjasama sektoral dan daerah. Instrumen ini secara legal
berbasis kepada UU 25/99. Dana Alokasi Khusus merupakan instrumen yang telah
tersedia, tetapi belum banyak dikembangkan lebih lanjut.
3.1.3.4 Kerjasama Antardaerah
Kerjasama antar daerah meliputi berbagai skema sangat luas. Mulai dari
kerjasama bersifat mikro (misalnya penempatan TPA di daerah lain), transfer fiskal
antar daerah (telah ada contoh, misalnya antara Denpasar dan Kabupaten Badung
dengan beberapa daerah disekitarnya; hal ini disebabkan oleh kesadaran eksternalitas
ekstra yurisdiksi kegiatan pariwisata), kerjasama ekonomi antar daerah (misalnya kasus
kerjasama antar provinsi se-Sumatra), hingga kerjasama tata pemerintahan antar daerah
(misalnya pembentukan Supra DPRD dengan kewenangan tertentu pada tingkat
regional/beberapa daerah, akan tetapi belum pernah terjadi hingga saat ini di
Indonesia).
3.1.3.5 Koordinasi Sektoral untuk Keserasian Antardaerah
Koordinasi sektoral untuk keserasian antar daerah bisa dilakukan oleh
pemerintahan pada tingkat lebih tinggi, sepanjang tersedia kerangka analisis dan
instrumennya. Contohnya adalah kerangka Multiregional Input-Output dan
kewenangan perencanaan dan alokasi anggaran sektoral oleh Bappenas pada masa lalu.
3.1.3.6 Kerjasama Antardaerah dengan Stimulan Sektoral
Kerjasama antar daerah sering tidak terjadi dengan sendirinya, meskipun
terdapat potensi sinergi. Hal ini terjadi karena ada satu atau lebih hambatan. Salah satu
bentuk hambatan paling nyata yang sering dijumpai adalah infrastruktur perhubungan
antar daerah. Stimulan sektor infrastruktur bisa merupakan langkah awal untuk
mendorong perkembangan kerjasama antar daerah pada tahap berikutnya. Tetapi
stimulan ini juga bisa berupa sesuatu yang tidak fisik, melainkan bantuan teknis dalam
tata pemerintahan, misalnya mendorong skema transfer fiskal antar daerah untuk
menyerasikan wilayah pinggiran perkotaan.
3.2 METODE PELAKSANAAN KAJIAN
Pelaksanaan kajian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut,
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1. Persiapan, meliputi: (1) perumusan desain studi dengan meneliti referensi dari
berbagai hasil penelitian yang relevan dan hasil kajian pustaka tentang pola/model
kerjasama pembangunan sektoral dan daerah; (2) perumusan instrumen
pengumpulan data, baik di pusat maupun daerah.
2. Pengumpulan data, meliputi: (1) pengumpulan data di tingkat Pusat untuk
menginventarisasi berbagai produk hukum (UU) dan berbagai kebijakan (regulasi
dan program) sektoral yang potensial untuk menjalankan kerjasama sektoral dan
daerah; (2) pengumpulan data di tingkat daerah
3. Untuk menginventarisasi berbagai pola/model kerjasama pembangunan sektoral
dan daerah yang telah berjalan di era desentralisasi dan otonomi daerah.
4. Pengolahan dan analisis, meliputi: (1) analisis retrospektif untuk menentukan
faktor-faktor penentu dan pola/model pengembangan kerjasama sektoral dan
daerah; (2) analisis prospektif untuk menentukan prioritas dan pola/model
kerjasama pembangunan sektoral dan daerah di era otonomi daerah.
5. Perumusan hasil, meliputi: (1) menyusun alternatif pola/ model kerjasama
pembangunan sektoral dan daerah; (2) menyusun kerangka panduan praktis untuk
memfasilitasi pengembangan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah.
3.3 DATA
Data untuk studi ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:
1. Laporan kegiatan pembangunan sektoral dan daerah yang tersedia di pusat.
2. Peraturan perundangan yang relevan dengan isu kerjasama pembangunan dan
daerah.
3. Laporan pola kerjasama antar-sektor, antar-daerah dan antara sektoral dengan
daerah yang pernah dan sedang berlangsung.
4. Data-data statistik yang mendukung proses formulasi definisi operasional dari
kerjasama pembangunan dan daerah
Pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi kasus-kasus maupun
fenomena-fenomena yang berkaitan dengan bentuk kerjasama pembangunan sektoral
daerah. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, dilakukan
melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pengumpulan data sekunder, yang bertujuan mengumpulkan/mengidentifikasi
data-data sekunder tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama
pembangunan sektoral dan daerah.
2. Pengumpulan data lapangan, yang bertujuan mengumpulkan informasi langsung
dari berbagai stakeholder, termasuk institusi yang terkait dengan pelaksanaan
kerjasama pembangunan sektoral dan daerah.
Dalam rangka merumuskan konsep tentang model kerjasama pembangunan
sektoral dan daerah, selain dilakukan literature review dan kunjungan lapangan, juga
dilakukan rangkaian diskusi dan wawancara yang melibatkan nara sumber sektoral
maupun daerah. Tujuan kegiatan ini adalah menggali berbagai model kerjasama
pembangunan sektoral dan daerah yang tengah berjalan, sekaligus mencari masukan
terhadap perumusan model kerjasama pembangunan sektoral dan daerah yang realistis
di masa mendatang.
4. HASIL KAJIAN
4.1. POLA KERJASAMA PEMBANGUNAN SEKTORAL DAN DAERAH
4.1.1 Kerjasama Antarsektor pada Daerah Tertentu
Banyak fenomena yang dapat ditemui di lapangan, terkait dengan kerjasama
antar sektor di suatu daerah. Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kerjasama
yang ditemui.
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4.1.1.1 Kerjasama Merapi
Dari berbagai pola KPSD yang diidentifikasi dalam studi ini, kerjasama antar
sektor dalam suatu daerah cukup menonjol, seperti dalam kasus Kerjasama Merapi.
Berbagai sektor dalam Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berbagi tugas untuk
merealisasikan tujuan Pemerintah Daerah mengelola Kawasan Merapi menjadi
kawasan wisata alam, khususnya hutan, yang juga berfungsi sebagai kawasan
konservasi, pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan, dan kawasan yang
berfungsi menjaga dan meningkatkan sumber air bersih.
Berbagai sektor pemerintah yang terkait –seperti dinas kehutanan, dinas
pariwisata, Bappeda, pemerintah tingkat provinsi, kabupaten hingga tingkat desa—
bekerjasama mengurus penetapan status hukum Taman Nasional dan membuat
perencanaan tentang pengelolaan dan penataan Kawasan Taman Nasional Gunung
Merapi (KTNGM).
4.1.1.2 Forum Kemitraan Pembangunan Ekonomi Bali
Bentuk lain kerjasama yang melibatkan berbagai sektor pada suatu daerah
adalah pembentukan Forum Kemitraan Pembangunan Ekonomi Bali (FKPEB) yang
diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali. Forum ini terdiri dari berbagai
stakeholder, institusi pemerintah yang terkait dengan upaya pengembangan ekonomi
masyarakat, pengembangan produksi dan pemasaran serta pendanaan, serta swasta dan
masyarakat. FKPEB diharapkan berperan sebagai fasilitator kelompok produsen –
antara lain terdiri dari petani, nelayan dan pengrajin— yang berfungsi mempengaruhi
eksekutif dan legislatif agar menghasilkan kebijakan publik yang berpihak pada
pengembangan ekonomi lokal. FKPEB juga diharap mampu memfasilitasi peningkatan
kualitas dan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan para produsen, agar produk
mereka dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.
4.1.2 Kerjasama Antardaerah
Selain kerjasama yang melibatkan beragam sektoral dan stakeholder pada suatu
wilayah, bentuk kerjasama yang lain adalah kerjasama antar daerah. Kerjasama ini baik
untuk suatu sektor tertentu atau lebih, dengan melibatkan hanya pemerintah, khususnya
pemerintah daerah dan/atau melibatkan stakeholder non-pemerintah, yaitu pihak
swasta/perusahaan dan masyarakat.
4.1.2.1 Pengembangan Kawasan Segitiga Joglo-Semar
Kerjasama yang melibatkan beberapa daerah, beragam sektor, juga melibatkan
pihak swasta adalah proyek pengembangan Kawasan Segitiga Joglo-Semar, yang
meliputi beberapa simpul pusat pertumbuhan, yaitu Yogyakarta, Solo dan Semarang.
Program ini diprakarsai oleh pihak swasta nasional, PT Citra Lamtoro Gung Persada
(CLGP) bekerjasama dengan Pemerintah DI Yogyakarta untuk membangun
infrastruktur Bandara Internasional Adi Sumarmo.
Rencana besar ini tidak sempat terlaksana lantaran krisis ekonomi dan pimpinan
pemerintahan diganti. Pemerintah Daerah terkait tampaknya belum menganggap
proyek besar ini sebagai kebutuhan. Infrastruktur dan trade-mark yang sempat
dibangun kemudian tetap digunakan pemerintah dan masyarakat untuk tujuan seni,
budaya dan wisata.
4.1.2.2 Pengembangan Kawasan Pawonsari
Kerjasama antar pemerintah daerah lainnya adalah pengembangan Kawasan
Pawonsari yang melibatkan Pemda dari tiga kabupaten dan dari tiga propinsi berbeda,
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yaitu Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) dan
Kabupaten Wonosari (Daerah Istimewa Yogyakarta). Kerjasama ini ditujukan
meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan tersebut, dengan
menggali dan memanfaatkan potensi wilayah, khususnya sektor strategis. Kerjasama
antar tiga pemerintah daerah kabupaten ini telah berjalan cukup lama, berupa rapat
koordinasi dan pembuatan rencana kerja. Pada gilirannya, proyek ini akan
dikembangkan dengan mengajak pihak swasta untuk merealisasikan dan
mengembangkan rencana yang telah disepakati bersama –salah satu rencana besarnya
adalah mengelola dan mengembangkan kawasan pantai Pawonsari, selain beberapa
rencana pembangunan infrastruktur penunjang jalan.
4.1.2.3 Kerjasama Kabupaten Badung dan Kota Denpasar
Kerjasama lainnya adalah Kerjasama Kabupaten Badung dan Kota Denpasar
dalam “Distribusi pajak hotel dan restoran (PHR) Kabupaten Badung dan Kota
Denpasar kepada Kabupaten-kabupaten di Provinsi Bali”. Kabupaten Badung dan Kota
Denpasar dinilai kabupaten lain di propinsi Bali telah memperoleh eksternalitas positif
dari wilayah sekitarnya. Sebab, para wisatawan ke Bali untuk menikmati beragam
kekayaan alam dan budaya di berbagai kabupaten di Bali, tapi umumnya
membelanjakan dananya di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang memiliki
fasilitas hotel dan restoran yang memadai bagi para wisatawan.
Awalnya kerjasama ini dilakukan secara terpaksa karena Kabupaten Badung,
yang dulu menjadi satu dengan Kota Denpasar menolak mengalokasikan sebagian
penerimaannya dari sektor pariwisata, bagi kabupaten-kabupaten lain di Bali, sekalipun
kabupaten Badung menerima eksternalitas positif dari lingkungan sekitarnya.
Kemudian beberapa kabupaten yang menganggap Kabupaten Badung tidak adil,
berupaya membuat kebijakan yang menganggu wisatawan dengan membebankan
berbagai retribusi bagi wisatawan yang akan berkunjung ke wilayahnya.
Mendagri, yang saat itu dijabat Amir Mahmud, menekan Kabupaten Badung.
Timbul pula kemungkinan dampak negatif dari kebijakan pungutan di kabupatenkabupaten lain yang memiliki panorama alam dan kekayaan budaya yang menjadi
obyek wisata. Hal ini membuat Kabupaten Badung bersedia mengalokasikan sebagian
penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (awalnya disebut Pajak Pembangungan I, PB I)
bagi kabupaten-kabupaten lain di Bali.
Berdasarkan SK DPRD Kabupaten Badung, diputuskan untuk mengalokasikan
30% dari PHR-nya (sebelum pemekaran Kabupaten Badung meliputi Kota Denpasar).
Setelah pemekaran, Kota Denpasar mengkontribusikan 10% PHR-nya untuk diberikan
kepada Bappeda dan Biro Keuangan Provinsi. Dana ini kemudian didistribusikan
kepada Pemda kabupaten-kabupatan lain dan Pemda propinsi Bali. Besaran dan alokasi
penggunaan dana ditetapkan melalui SK Gubernur, umumnya untuk sektor yang
berhubungan dengan budaya dan kelestarian lingkungan, serta sektor unggulan.
Tahun 2003 kontribusi Kabupaten Badung persentasenya menurun menjadi
22% PHR, sementara Kota Denpasar tetap. Seluruh dana lantas dialokasikan untuk
kabupaten –berdasarkan PAD, PDRB per kapita, jumlah penduduk miskin dan luas
wilayah—; propinsi tidak lagi memperoleh bagian, dan distribusinya langsung oleh
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, mengacu pada SK Gubernur yang baru.
Kabupaten penerima bantuan diminta melaporkan realisasi penggunaan dananya pada
propinsi, dengan tembusan kepada Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
4.1.2.4 Pengelolaan Program Transmigrasi di Kalimantan Timur
Di Kalimantan Timur, konsep kerjasama antar daerah ditunjukkan dalam
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konteks pengelolaan program transmigrasi. Pola kerjasama antar daerah ini tidak
direncanakan secara khusus, karena awalnya transmigrasi merupakan program nasional,
sementara daerah membantu pelaksanaannya. Setelah otonomi daerah dilaksanakan,
kerjasama antara daerah penerima dan pengirim transmigran secara bertahap dirancang
dan diperbaiki, sehingga diperoleh format lebih baik dan saling menguntungkan.
Kerjasama antara Pemerintah Daerah penerima transmigran (Kaltim) dengan
Pemerintah Daerah pengirim transmigran (seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali)
berbentuk, antara lain, kesepakatan. Misalnya, kesepakatan tentang jumlah transmigran,
serta berbagi peran dan tanggung jawab. Pemda penerima mengajukan syarat
kompetensi transmigran, sedangkan Pemda pengirim mencari dan melatih calon
transmigran agar sesuai dengan persyaratan. Pemda pengirim dan penerima saling
melakukan kunjungan, serta menjalin komunikasi dengan transmigran dari wilayahnya,
memberi alat musik dan lain sebagainya.
4.2 PELAKU DAN MOTIVASI KERJASAMA
Pada banyak negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia, pemerintah
merupakan motor utama penggerak pembangunan. Sebelum pelaksanaan otonomi
daerah, kuatnya peran pemerintah pusat tidak dapat dipungkiri. Setelah otonomi daerah,
pemerintah pusat akan lebih berperan sebagai fasilitator yang memberi arah bagi
daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, dalam pembangunan secara umum.
Sedangkan hasilnya akan sangat tergantung pada kemampuan kabupaten/kota merespon
dan menyelenggarakan program-program pembangunan sesuai arahan pusat.
Secara umum, seperti yang diungkap dalam bab sebelumnya, inisiator dan/atau
pelaku KPSD adalah: (1) pemerintah, khususnya pemerintah daerah, namun tidak
tertutup kemungkinan pemerintah pusat berperan sebagai inisiator atau salah satu
pelaku; (2) swasta; (3) masyarakat, yang terabung dalam asosiasi atau kelompok
dengan kepentingan/misi tertentu.
4.3 POTENSI
Secara umum, gambaran tentang faktor-faktor potensi dalam pelaksanaan dan
pengembangan KPSD adalah sebagai berikut:
4.3.1 Keterlibatan Pihak Swasta
Inisiatif dan keinginan mengembangkan suatu kawasan yang melibatkan
Pemda beberapa daerah, dalam kasus pengembangan Kawasan Segitiga Joglo-Semar,
mempertimbangkan berbagai aspek ekonomis, karena umumnya misi utama pihak
swasta adalah keuntungan. Kondisi ini tidak hanya meringankan Pemda dalam
membangun wilayahnya, karena kebutuhan finansial relatif teratasi, tetapi juga
memotivasi Pemda untuk mengintegrasikan kegiatan ini dengan kegiatan lain yang
menunjang. Melalui cetak biru pembangunan wilayah yang dirancang secara seksama
diharapkan Pemda dapat mengajak pihak swasta membangun wilayah dengan model
kerjasama saling menguntungkan.
Dalam kasus Forum Kemitraan Pembangunan Ekonomi Bali (FKPEB) yang
terdiri dari beragam stakeholder, peran serta swasta diharap dapat memberi arah lebih
riil kepada dunia usaha. Sebab forum ini ditujukan mengembangkan ekonomi
masyarakat, produksi, pemasaran dan pendanaan, antara lain sebagai fasilitator
kelompok produsen, petani, nelayan dan pengrajin. Kemudian membantu peningkatan
kualitas serta mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan para produsen, agar produk
mereka dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.
Dalam kondisi perekonomian nasional yang relatif di bawah rata-rata kinerja
sebelum krisis, maka partisipasi pihak swasta akan sangat membantu pemerintah
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mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya, sepanjang kegiatan yang
dilakukan secara ekonomis memberikan keuntungan. Kondisi perekonomian nasional,
selain potensi daerah yang bersangkutan, turut berperan dalam menentukan kesediaan
pihak swasta berpartisipasi dalam suatu program pembangunan.
4.3.2 Kesadaran untuk Saling Bekerjasama
Dalam kasus Pengembangan Kawasan Pawonsari, kesadaran dan kebutuhan
untuk saling bekerjasama membuat tiga Pemda dari tiga kabupaten di tiga provinsi
sepakat menjalin kerjasama dalam rapat koordinasi (Rakor) meningkatkan kerjasama
selatan-selatan lintas tiga provinsi (Jatim, Jateng dan DIY). Pada awalnya kerjasama
ditujukan untuk meningkatan kualitas jalan tembus lintas tiga provinsi, melalui ruas
Bayemharjo, Kecamatan Giritontro, Wonogiri (Jateng)-Tangkluk, Kecamatan
Donorojo, Pacitan (Jatim)-dengan cara mengaspal hotmix dan pelebaran jalan.
Jalan ini diharap menjadi jalan provinsi dengan bantuan dana dari pusat.
Kerjasama ini kemudian berkembang kepada: (1) peningkatan pelayanan bagi
masyarakat –karena ketiga kabupaten mengalami kekeringan dan kekurangan air
bersih, maka salah satu kesepakatan yang dibangun adalah upaya pemenuhan
kebutuhan air; (2) pengembangan potensi sumber daya alam, kerjasama ekonomi
mengembangkan kawasan wisata laut bertaraf internasional.
Sementara dalam kasus Pengelolaan Program Transmigrasi, kerjasama yang
diprakarsai pemerintah pusat melalui program nasional transmigrasi, berlanjut dengan
kesepakatan antar Pemda yang berkepentingan langsung. Kesadaran akan kebutuhan
saling bekerjasama, agar masyarakat transmigran dapat berperanserta dalam
pembangunan di daerah transmigrasi, juga agar betah dan tidak mengalami kesulitan
mencari kehidupan di daerah baru, membuat kedua belah pihak, Pemda penerima dan
Pemda pengirim transmigrasi bekerjasama. Mereka mencocokan kebutuhan dengan
yang diberikan, bahkan kedua belah pihak bersedia mengalokasikan sejumlah dana
(APBD) untuk kerjasama ini, selain dana dari APBN.
4.3.3 Inisiator Kerjasama Sektor dan Daerah
Inisiatif kerjasama yang ditawarkan Pemda Kabupaten Gianyar bagi kabupaten
Badung yang memperoleh eksternalitas positif dari lingkungan di sekitarnya, tidak
mendapat sambutan positif. Reaksi dari beberapa kabupaten tetangga dan tekanan dari
Mendagri Amir Mahmud, serta kemungkinan dampak negatif dari kebijakan kabupaten
tetangga, membuat Kabupaten Badung bersedia mengalokasikan 30% dari Pajak
Pembangungan I (PB I), kemudian menjadi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) bagi
kabupaten-kabupaten lain di Bali.
Dalam kasus Kerjasama Merapi, inisiatif Pemda DI Yogyakarta, yang meliputi
beberapa sektor, untuk menjadikan Kawasan Merapi sebagai Kawasan Wisata Alam
Hutan, yaitu Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (KTNGM), berkembang lebih
luas dengan mengajak stakeholder lain bekerjasama. Ajakan ini mendapat respon
positif dari lembaga non-pemerintah dan masyarakat di sekitar KTNGM, sehingga
proses mewujudkan KTNGM didukung banyak pihak. Masing-masing pihak
membiayai sendiri aktivitas mereka, antara lain berupa penelitian, perencanaan
pengelolaan dan penataan KTNGM dan promosi.
4.4 KENDALA
Selain berbagai potensi seperti yang tersebut di atas, masih banyak dijumpai
kendala dalam meningkatkan KPSD dalam merespon fenomena otonomi daerah. Secara
umum, gambaran tentang faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan KPSD dan
pengembangannya sebagai berikut:
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4.4.1 Perbedaan Kepentingan dan Prioritas
Perbedaaan kepentingan dan prioritas antar sektor dan/atau antar daerah dapat
menjadi pemicu terjadinya friksi yang dapat berkembang menjadi konflik. Provinsi
Kalimantan Timur dalam kasus Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan
contoh wilayah yang terkena beban permasalahan lantaran kealpaan daerah lain,
khususnya daerah pengirim TKI, termasuk pemerintah pusat, yang tidak menempatkan
pemecahan masalah TKI sebagai prioritas.
Dalam beberapa kasus, seperti masalah pakaian impor/bekas, polemik yang
muncul di media dan melibatkan pemerintah pusat menunjukkan perbedaan
kepentingan dan prioritas antar sektor dan daerah. Perbedaan kepentingan antar sektor
perdagangan, yaitu sub-sektor barang-barang impor dengan sub-sektor garmen dan
produk-produk dari bahan/kain, serta antara daerah yang sebagian masyarakatnya hidup
dari impor pakaian dan mata pencarian penduduknya dari perdagangan pakaian bekas
dengan daerah yang penduduknya memproduksi garmen dan produk-produk dari
bahan/kain.
4.4.2 Besarnya Harapan terhadap Pemerintah Pusat
Cukup banyak kasus KPSD yang secara implisit atau eksplisit menunjukkan
besarnya harapan pemerintah daerah terhadap pusat, khususnya dalam hal pendanaan.
Berbagai aktivitas awal KPSD kadang dibiayai pemerintah pusat dan diharap tidak
langsung diputus setelah berlakunya UU Otonomi Daerah. Dalam beberapa kasus
KPSD, pengurangan dan/atau penghentian kontribusi pusat dapat mengurangi kinerja,
bahkan menghentikan kerjasama, khususnya bila kerjasama ini melibatkan daerahdaerah yang penerimaan daerah atau Pendapatan Asli daerah (PAD)-nya tergolong
rendah, sehingga kurang memiliki kapasitas untuk membiayai berbagai kegiatan KPSD.
Selain itu kemungkinan prioritas daerah diutamakan kepada program dan aktivitas lokal
dibanding kerjasama dengan daerah lain.
4.4.3 Kuatnya Peran Pemerintah Pusat
Kesan masih kuatnya peran pemerintah pusat tidak dapat dihindari, paling tidak
pada masa transisi setelah berlakunya penerapan UU Otonomi Daerah. Masih banyak
program dan aktivitas pusat yang melibatkan daerah dalam pelaksanaan, tetapi tidak
dalam perencanaan. Bahkan kadang daerah lebih sebagai partisipan daripada pelaksana.
Beberapa kasus eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam, seringkali memperoleh
kritik dan protes dari masyarakat dan pemerintah daerah, karena perbedaan kepentingan
dan prioritas antar sektor, bahkan antar daerah. Protes ini tidak jarang melibatkan
pemerintah pusat.
4.4.4 Masalah Dana
Beberapa inisiatif kerjasama daerah yang telah disepakati kadang terputus atau
tersendat-sendat pelaksanaannya, karena masalah dana. Kerjasama antar daerah yang
tergolong kurang maju dan kurang memilki sumber daya, umumnya sulit terjaga
kesinambungannya bila tidak ada penyandang dana. Karena itu tingkat pemerintah
yang lebih tinggi diharapkan membantu, atau bila kerjasama ini memiliki prospek
ekonomi yang baik, maka pihak swasta diajak berpartisipasi.
4.4.5 Dokumen Legalitas sebagai Payung Kerjasama
Selain masalah dana, beberapa daerah yang memiliki cukup sumber daya raguragu membangun KPSD, karena tidak ada payung legalitas kerjasama yang membuat
mereka berani melakukan inisiatif tertentu. Keraguan ini mungkin pula disebabkan oleh
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kegamangan akan hak dan kewajiban daerah, khususnya kabupaten/kota setelah
penerapan UU otonomi Daerah, untuk membuat berbagai keputusan dan kebijakan
serta melakukan berbagai program dan aktivitas untuk mengembangkan daerahnya
sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan ketentuan nasional.
Berbagai potensi yang muncul dari studi ini diharap dapat menjadi faktor-faktor
yang memperkuat pengembangan berbagai pola KPSD. Sedangkan kendala yang
muncul diharapkan dapat diantisipasi dan dicarikan jalan keluarnya, sehingga motivasi
sektor dan daerah dapat ditingkatkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan
pembangunan.
Secara umum dapat dikatakan bahwa KPSD diperlukan, tetapi gagal tumbuh
secara luas dan memadai, jika hanya mendasarkan diri pada prakarsa daerah atau lokal
secara mandiri.
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1 KESIMPULAN
Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan adalah:
1. Belajar dari seluruh kasus, dapat disimpulkan bahwa diperlukan kerjasama
pembangunan sektoral dan daerah. Hal ini didasarkan pada pokok persoalan yang
berkembang seperti: (1) isu sektoral; (2) eksternalitas daerah otonom; (3) fungsi
interdependen antar daerah; dan (4) hierarki dari barang publik
2. Dari pokok persoalan tersebut timbul berbagai respon, di antaranya dapat
diidentifikasi sebagai berikut: (1) monitoring perkembangan sektoral dan daerah;
(2) analisis kebutuhan kerjasama sektoral dan daerah; (3) mendorong intensitas
sektoral tertentu pada daerah tertentu; (4) kerjasama antar daerah; (5) koordinasi
sektoral untuk keserasian antar daerah; dan (6) kerjasama antar daerah dengan
stimulan sektoral.
3. Berbagai bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan KPSD, antara
lain: (1) keterlibatan pihak swasta; (2) kesadaran untuk saling bekerja sama; (3)
inisiator kerjasama sektor dan daerah.
4. Kendala pelaksanaan dan pengembangan KPSD adalah: (1) perbedaan kepentingan
dan prioritas; (2) besarnya harapan terhadap pemerintah pusat; (3) kuatnya peran
pemerintah pusat; (4) permasalahan dana; dan (5) dokumen legalitas sebagai
payung kerja sama.
5.2 REKOMENDASI
Berdasarkan hasil studi ini, direkomendasikan beberapa cara penanganan untuk
mengembangkan KPSD, yaitu:
1. Memonitori potensi, kendala dan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah.
Perlu disusun prosedur monitoring, yang hendaknya tidak bersifat komprehensif,
karena hal ini memerlukan sumberdaya yang mahal. Sebaiknya adalah monitoring
strategis, mengenal hierarki kepentingan, memfokuskan pada hal-hal penting, tetapi
tetap pada konteks kerjasama pembangunan sektoral dan daerah yang luas.
2. Membuat publikasi mengenai skema-skema potensi, kendala dan kerjasama
sektoral dan daerah secara empiris, akan lebih baik bila diklasifikasi. Publikasi ini
dilakukan terus menerus untuk memperkuat kelompok sasaran dan meningkatkan
pengetahuan mengenai kerjasama pembangunan sektoral dan daerah itu sendiri.
3. Melakukan pelatihan untuk mengembangan kapasitas sektor dan daerah. Materi
pelatihan diharapkan meliputi identifikasi potensi konflik dan kerjasama sektoral
dan daerah, teknik resolusi konflik, serta mempromosikan kerjasama pembangunan
sektoral dan daerah. Materi tersebut diberikan dalam bentuk teori dan contoh-
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4.
5.
6.
7.

contoh nyata di Indonesia. selain itu ada juga latihan simulasi untuk menangani
kasus-kasus nyata yang dihadapi pada lingkungan/daerah peserta latihan.
Melakukan advokasi/pendampingan kasus-kasus KPSD, baik dengan tenaga yang
ada pada institusi dalam hal ini direktorat KPSD Bappenas, maupun bekerja sama
dengan institusi lain dalam penyediaan tenaga yang dibutuhkan.
Memberi insentif untuk menumbuhkan pengembangan kapasitas maupun
penanganan nyata KPSD. Insentif ini bisa dalam bentuk paket dana alokasi khusus
(DAK).
Melakukan penanganan KPSD yang penting dan mendesak, dengan sumber daya
yang sebagian besar berasal dari pemerintah pusat, tetapi secara bertahap dialihkan
kepada sektor dan/atau daerah.
Memperbaiki institusi dalam arti luas, termasuk reorganisasi dan penyusunan yang
mendapat mandat khusus untuk menangani KPSD ini.
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