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Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 
Jakarta 12190 
Telepon: (+6221) 5299 3199 
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Decentralization Support Facility (DSF) merupakan dana perwalian multi donor yang dipimpin oleh Pemerintah 
Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung agenda desentralisasi pemerintah. DSF berupaya mencapai 
tujuannya dengan memenuhi tiga peranan, yaitu membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan: (i) 
harmonisasi, keselarasan, dan efektivitas bantuan pembangunan; (ii) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; 
dan (iii) kapasitas pemerintah, terutama di tingkat daerah. Keanggotaan DSF terdiri dari BAPPENAS, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sembilan donor (ADB, AusAID, CIDA, DFID, Pemerintah Jerman, 
Pemerintah Belanda, UNDP, USAID, dan Bank Dunia). Dukungan keuangan untuk DSF utamanya diberikan oleh 
DFID, dan juga kontribusi dari AusAID serta CIDA.   
 
Foto pada halaman sampul merupakan hak cipta World Bank Photo Library.  
 
Rencana Pembentukan Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah merupakan hasil kerja konsultan dan staf 
Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat DSF 
maupun donor yang diwakili. 
 
Desain sampul oleh Harityas Wiyoga.	  
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PENDAHULUAN  

 

Pertumbuhan wilayah dan perkotaan di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup cepat. 
Pertumbuhan yang cepat tersebut menciptakan kebutuhan akan penyediaan prasarana dan 
sarana dalam skala yang lebih luas. Disisi lain, pertumbuhan tersebut juga menuntut 
adanya kebutuhan untuk pemanfaatan terhadap sumber daya yang sering melewati 
wilayah administrasi suatu daerah. Untuk itu diperlukan langkah kerjasama antar daerah 
diantara beberapa daerah yang berdekatan.  Hal ini akan lebih dipercepat dengan 
pertumbuhan wilayah yang terdapat di jalur-jalur infrastruktur pergerakan seperti jalan 
raya. Pertumbuhan yang menjalar akan berdampak terhadap penyediaan prasarana dan 
sarana yang menjalar yang sering harus melewati wilayah administrasi. Hal inilah yang 
mengakibatkan diperlukannya kerjasama antar daerah tersebut. 

Kerjasama daerah selanjutnya menjadi isu penting yang memerlukan perhatian 
pemerintah. Selain itu, seperti telah disampaikan sebelumnya terdapat banyak masalah 
dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati 
batas-batas wilayah administratif, khususnya dalam hal pelayanan publik. Batas wilayah 
administratif ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, namun pada 
kenyataannya karena sering timbul berbagai masalah dan kepentingan sebagai akibat dari 
hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah 
administratif tersebut. 

Saat ini berdasar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sudah diatur kerjasama antar 
daerah dan perkotaan. Lebih lanjut dalam mengembangkan potensi daerahnya, masing-
masing daerah dapat melakukan kerjasama dengan berpedoman pada PP 50 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan 
tersebut oleh Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 peraturan menteri yaitu :  

1. Permendagri 19/2009 tentang Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah  
2. Permendagri 22/2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah  
3. Permendagri 23/2009 tentang Tata Cara Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan 

Kerjasama Daerah  

Dari sisi pelaksanaan kerjasama antar daerah sendiri pada tingkat daerah telah terdapat 
beberapa kerjasama yaitu : 

(1) Kerja sama antardaerah dengan kesepakatan kerja sama  antara Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, 
Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota 
Bekasi dan Bupati Cianjur (Jabodetabekjur);  

(2) Kesepakatan kerja sama antarkabupaten dan kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul 
(Kartamantul);  
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(3) Kesepakatan kerja sama antara Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan 
Kebumen  (Barlingmascakeb);  

(4) Kesepakatan kerja sama antara Kabupaten dan Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 
Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten  (Subosukawonostraten),   

(5) Kesepakatan kerjasmaa antara Kab. Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, dan 
Kab. Grobogan (Purwodadi) (Kedungsepur).  

(6) Kerja sama antara Kabupaten dan Kota Makasar, Maros dan Sungguminasa,  
(7) Kabupaten dan Kota Denpasar, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita);  
(8) Kesepakatan bersama kerja sama oleh 5 gubernur yang berbatasan di wilayah 

Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Riau) dalam 
rangka peningkatan pendayagunaan potensi perekonomian, pengembangan 
jaringan ekonom regional, dan pengembangan daerah perbatasan;  

(9) Kerjasama dalam Forum Daerah Mitra Praja Utama, oleh 10 gubernur Lampung, 
Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, 
NTB, dan NTT dalam rangka pengembangan kerjasama di bidang pariwisata, 
kelautan-perikanan, perindustrian-perdagangan, kehutanan, pertanian-perkebunan, 
dan peternakan.  

 
Namun disisi lain, ada inisiatip dari kementerian dan lembaga lain yang juga 
melaksanakan kegiatan yang kurang lebih merupakan implementasi dari kerjasama 
antar daerah. Bappenas dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 
selama lebih dari 5 tahun sudah melaksanakan pengembangan kegiatan tersebut 
dengan mengembangkan pola kerjasama antar daerah melalui pembentukan Regional 
Manager. Pola Regional Management tersebut merupakan bentuk lain dari kerjasama 
antar daerah. Wilayah yang sudah dikerjasamakannyapun sudah cukup banyak. Paling 
tidak ada 6 regional manager saat ini sedang dalam proses dan telah selesai proses 
pembentukannya. Salah satu yang paling siap adalah Regional Management Kabupaten 
sekitar Danauy Toba, Propinsi Sumatera Utara. 
 
Dengan kecederungan perkembangan tersebut, sangatlah logis bahwa kebutuhan akan 
kerjasama antar daerah menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat dielakkan lagi. 
Menjadi masalah bahwa sering ditemui adanya resistensi dari kabupaten/kota dalam 
melaksanakan kerjasama yang lebih disebabkan oleh adanya pemahaman yang sempit 
terhadap akibat positip yang bisa diambil dari kerjasama antar daerah tersebut.  
 
Selain itu juga sering ditemukan bahwa usaha membentuk kerjasama antar daerah 
tersebut terbentur oleh ketidak mampuan daerah baik kabupaten maupun kota dalam 
menyelenggarakan sebuah proses kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini 
disebabkan karena pemah aman terhadap teknik pelaksanaan kerjasama antar daerah 
merupakan hal yang masih baru bagi pemerintah daerah. Halk-hal yang harus diatur 
dalam proses pembentukan kerjasama antar daerah tidak dipahami secara utuh oleh 
pemerintah daerah yang bersangkutan. Sering pula dipahami bahwa kerjasama antar 
daerah tersebut lebih bersifat kerjasama yang menyeluruh dan bukannya pada aspek 
yang memang diperlukan dilakukan kerjasama. Hal ini menghambat inisiatip 
pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama. 
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Dengan alasan inilah diperlukan sebuah proses pembinaan dan pengawasan dalam 
pelaksanaan kerjasama antar daerah. Dalam Undang Undang nomor 32 tahun Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan tentang perlunya 
diselenggarakan kerjasama antar daerah. Bahkan telah pula diundangkan peraturan 
pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. 
 
Dari kedua peraturan tersebut muncul kebutuhan terhadap dibentuknya sebuah 
lembaga pada tingkat nasional yang akan menjadi lembaga Pembina dan pengawas 
dalam melaksanakan PP nomor 50 tahun 2007 tersebut. Menjawab kebutuhan tersebut 
telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah. Dalam 
peraturan tersebut jelas telah ditetapkan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan pada tingkat nasional dibentuk Sekretariat Bersama. Paper ini disusun 
sebagai langkah kajian hukum maupun kajian adminsitratif dalam rangka pembentukan 
Sekretariat Bersama Pembinaan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah tersebut. 
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PROGRES PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH 

Melihat perjalanan Kerjasama Antar Daerah yang selama ini telah dilaksanakan dapat 
menengok pada munculnya kesadaran pertama kali tentang perlunya Kerjasama Antar 
Daerah tersebut yang terjadi pada tahun 1976. Dengan berkembangnya kota Jakarta pada 
waktu itu dirasakan perlunya sebuah kerjasama antar daerah yang bersebelahan, yaitu 
Jakarta dengan kabupaten dan kota disekitarnya. Kebijaksanaan Pemerintah pada waktu 
itu adalah dengan mengeluarkan kebijakan berbentuk Instruksi Presiden nomor 13 tahun 
1976. Dalam Inpres tersebut secara jelas ditetapkan tiga hal yaitu : 

a. Diperlukan adanya kesatuan pengelolaan pembangunan di wilayah Jakarta-Bogor-
Tangerang-Bekasi dalam bentuk metropolitan. 

b. Diperlukan penyusunan rencana pembangunan wilayah Metropolitan Jakarta-Bogor-
Tangerang-Bekasi yang selanjutnya disebut Metropolitan Jabotabek. Untuk itu 
BAPPENAS ditugaskan mengkoordinasi perencanaan Metropolitan Jabotabek. 

c. Dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabek antara Pemerintah Propinsi Jawa 
Barat dan DKI Jakarta. Untuk itu Departemen Dalam Negeri ditugaskan membina kedua 
daerah dalam melaksanakan pembentukan badan tersebut. 

Sejak masa itulah kesadaran akan pentingnya melaksanakan pengelolaan pembangunan 
dalam bentuk Kerjasama Antar Daerah menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak khususnya 
bagi daerah daerah perkotaan. Namun dapat dikatakan bahwa kesadaran tersebut baru 
muncul dari pemerintah pusat, khususnya dari 3 tiga institusi pemerintah pusat yaitu : 
BAPPENAS, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum. Sedangkan bagi 
institusi lainnya, apalagi pemerintah daerah, hal ini masih belum disadari kebutuhannya. 

Setelah munculnya kebijakan tentang Pembangunan Jabotabek, berturut-turut Pemerintah 
melaksanakan pengkoordinasian tentang pembangunan metropolitan lainnya dalam 
bentuk Kerjasama Antar Daerah. Hal ini khususnya dapat dilihat dari dilaksanakan 
perencanaan wilayah metropolitan di beberapa kota besar yaitu : 

a. Surabaya-Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) 
b. Kotamadya Bandung-Kabupaten Bandung (Bandung Raya) 
c. Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang). 
d. Ujung Pandang-Maros-Sungguminasa (Minasamaupa). 

Kebutuhan akan Kerjasama Antar Daerah baru dirasakan oleh daerah pada sekitar tahun 
1990an. Muncul inisiatip dari daerah perkotaan sekunder di Indonesia untuk 
melaksanakan kerjasama pada daerah yang berbatasan. Pemicu dari kebutuhan ini adalah 
semula lebih pada keperluan akan integrasi pengelolaan infrastruktur perkotaan. Namun 
dalam perkembangannya kerjasama ini berkembang pada aspek-aspek yang lebih luas. 
Beberapa kerjasama yang diinisiasi oleh daerah antara lain adalah : 

a. Surakarta-Boyolali-Sukoharjo (Subosuko). 
b. Yogyakarta-Sleman-Bantul (Kartamantul) 
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c. Kotamadya Malang-Kabupaten Malang 
d. Semarang-Kendal-Kabupaten Semarang-Purwodadi (Kedung Sepur) 

Kesadaran akan kebutuhan Kerjasama Antar Daerah memasuki dimensi baru dengan 
munculnya permasalahan lingkungan di wilayah kipas alluvial Ciliwung-Cisadane. 
Dilandasi oleh munculnya permasalahan banjir dan permasalahan lingkungan lainnya di 
kawasan itu, maka dilakukan pengaturan bersama pembangunan wilayah Bogor-Puncak-
Cianjur (Bopunjur) yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden nomor 4 tahun 
1992. Dengan kebijakan tersebut Kerjasama Antar Daerah sudah berkembang pada aspek 
yang sangat luas. Kebijakan tentang Bopunjur ini dilaksanakan sampai dengan tahap 
pelaksanaan fisik. Namun demikian, inisiatip dalam arti kebijakan-kebijakan pokok masih 
banyak diambil Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah lebih bertindak sebagai pelaksana. 

Kerjasama Antar Daerah berkembang lebih lanjut dengan berkembangnya kesadaran pada 
tingkat propinsi. Dengan adanya pendekatan pembangunan yang bersifat regionalisasi 
yang pada sekitar tahun 1990an dikenal dengan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) 
maka mulailah dibentuk kerjasama antar daerah kabupaten/kota dalam satu satuan 
wilayah pembangunan tersebut. Sebagian terbesar dari SWP tersebut merupakan 
perwujudan dari wilayah karesidenan. Namun ditemui pula adanya kebutuhan terhadap 
Kerjasama Antar Daerah yang muncul akibat komplementaritas sector antara lain setor 
ekonomi.   

Beberapa Kerjasama Antar Daerah yang muncul melalui pola ini antara lain : 

a. Purbalingga-Banyumas-Cilacap-Kebumen (Barlingmas Cakep) 
b. Pacitan-Wonogiri-Gunung Kidul (Pawonsari). 

Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2006 
ini, langkah yang dilaksanakan dalam melaksanakan Kerjasama Antar Daerah adalah 
membuat sebuah perencanaan bersama tentang pembangunan daerahnya yang dilanjutkan 
dengan pembentukan institusi kerjasama antar daerah. Bentuk yang diambil dari masing-
masing Kerjasama Antar Daerah dapat bermacam-macam, yaitu antara lain : Sekretariat 
Bersama atau Badan Kerjasama Pembangunan. Pola yang diambil dari kedua bentuk 
kelembagaan tersebut adalah lebih bersiafat forum komunikasi antar daerah dalam 
melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dari masing-
masing daerah tetap masih sepenuhnya ada pada masing-masing kepala daerahnya. 

Dimensi baru Kerjasama Antar Daerah muncul kembali dengan adanya inisiatip 
Pemerintah Pusat melalui BAPPENAS dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. 
Memahami pembangunan ekonominya masih tertinggal tidak dapat dilaksanakan apabila 
dilaksanakan secara mandiri dari masing-masing kabupaten, dilakukan inisiasi kerjasama 
antar daerah yang mempunyai kesatuan kebutuhan pembangunan tersebut. Namun 
berbeda dengan pendekatan yang dilaksanakan dan dibina leh Kementerian Dalam Negeri, 
setelah dlaksanakan perencanaan pembangunan, dibentuk Regional Manager. Regional 
Manager lebih memfungsikan adanya satu manajemen dalam pelaksanaan pembangunan 
yang dilaksanakan oleh berbagai kabupaten dalam satu Regional Management. Dengan 
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pendekatan ini berarti ada sebagian wewenang yang secara sadar diserahkan oleh masing-
masing pemerintah daerah kepada institusi yang dibentuk bersama tersebut.  

PERMASALAHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN KEBUTUHAN AKAN KERJASAMA 

ANTAR DAERAH 

Terlepas dari sudah banyaknya Kerjasama Antar Daerah yang sudah dilaksanakan sejak 
tahun 1976 sampai dengan sekarang, ternyata tingkat keberhasilan Kerjasama Antar 
Daerahnya masih rendah. Berbagai kerjasama yang sudah diinisiasi tersebut sebagian 
terbesar hanya sampai dengan tingkat pembentukan peraturan daerah bersama. Sebagian 
lagi memang sudah berhasil membentuk Sekretariat atau Badan Kerjasama, namun 
efektifitasnya sangat rendah. Beberapa alasan yang menyebabkan tidak efektifnya 
kerjasama antar daerah tersebut adalah : 

a. Rencana pembangunan 
 
Penyusunan rencana pembangunan sebagai landasan pelaksanaan kerjasama antar 
daerah sudah dilaksanakan pada masing-masing inisiatip kerjasama. Namun rencana 
yang disusun belum dapat secara efektif menjadi pengarah pelaksana kerjasama. Hal 
tersebut karena beberapa hal yaitu : 
 
1. Ketidak jelasan sasaran pembangunan yang disebabkan oleh sasaran bentuknya 

lebih kuantitatif. Dalam menentukan sasaran, perencana cenderung menggunakan 
pendekatan yang bersifat kualitatif dibandingkan dengan sasaran yang bisa diukur. 
Hal ini disebabkan karena alasan politis dimana sasaran yang bersifat kuanitatif 
akan lebih sukar dipertanggung jawabkannya dibandingkan dengan sasaran yang 
bersifat kualitatif. Hal ini diperoleh dalam pelaksanaan interview dengan beberapa 
pejabat Bappeda di daerah yang melaksanakan Kerjasama Antar Daerah. 
 

2. Perencanaan dilaksanakan pada tingkat propinsi namun tidak dielaborasi lebih 
lanjut pada tingkat kabupaten/kota. Pada kenyataannya terdapat Kerjasama Antar 
Daerah yang dilandasi oleh Rencana pada tingkat Propinsi. Rencana ini tidak 
dielaborasi lebih jauh karena dianggap rencana pada tingkat propinsi sudah cukup 
rinci untuk dapat memandu pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah tersebut. 
 

3. Mutu perencanaan yang belum memenuhi syarat sebagai pengarah pembangunan di 
daerah tersebut. Hal ini terutama karena pemilihan konsultan perencana yang 
kurang memenuhi persyaratan. Rendahnya alokasi dana dalam penyusunan 
Rencana Pembangunan pada wilayah Kerjasama Antar Daerah menyebabkan 
perencana yang bisa dipilih mempunyai kualifikasi yang kurang. Sebagai akibatnya 
adalah hasil rencana yang tidak efektif untuk menjadi pemandu pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah. 
 

4. Rencana Kerjasama overlap dengan rencana pembangunan jangka menengah pada 
masing-masing daerahnya. Bahkan pada kondisi tertentu bertentangan. Rencana 
Pembangunan yang disusun dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah 
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dapat tidak sejalan dengan rencana pembangunan yang disusun masing-masing 
daerah. Hal ini terutama terkait dengan factor pembahas dalam penyusunan 
rencana. Rencana Pembangunan dalam rangka Kerjasama Antar Daerah sering 
kurang melibatkan unsure legislative, sementara rencana pembangunan dari 
masing-masing daerah mutlak harus melibatkan legislative. Keadaan ini member 
ruang untuk terjadinya perbedaan dalam rencananya. 
 

5. Terdapat kesulitan dari daerah untuk membuat landasan hukum perencanaan yang 
disusun. Hal ini disebabkan peraturan perundangan yang ada belum memberikan 
landasan bagi daerah yang bekerjasama untuk melakukan peraturan daerah 
bersama, sementara Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah yang ada selama ini sudah jelas aturannya, yaitu dengan 
Peraturan Daerah.  

 
b. Negosiasi dalam membentuk kesepakatan kerjasama 

 
Dalam berbagai kerjasama antar daerah, terlihat bahwa negosiasi antar daerah untuk 
menciptakan kesepakatan dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah merupakan hal 
tersberat. Negosiasi tersebut terjadi dalam menentukan format kerjasamanya, maupun 
bagaimana perikatan yang harus disepakati. Hal ini khususnya terkait dengan 
pemanfaatan sumber daya baik itu sumber daya alam maupun sumber pendanaan 
daerah. Keengganan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut dikaitkan dengan 
kemungkinan pendapatan daerah dari hasil kerjasama. Beberapa pemahaman yang 
sering muncul adalah keengganan dalam melihat kerjasama dalam spectrum yang lebih 
panjang. Artinya, kerjasama ini lebih dilihat pada spectrum pembangunan jangka 
menengah (5 tahunan) yang merupakan waktu dari kepala daerah memimpin 
daerahnya.  Akibatnya, kesepakatan pembangunan yang implikasinya lebih dari 5 tahun 
akan lebih sukar dicapai.  
 
Masalah negosiasi juga sangat terkait dengan pemahaman 3R yaitu : role, risk, revenue. 
Artinya, harus terdapat kesamaan pemahaman antar pihak yang akan melaksanakan 
kerjasama antar daerah, tentang role atau peran apa dari masing-masing pihak, risk 
atau resiko yang akan dapat terjadi dari pelaksanaan kerjasama tersebut, dan revenue 
atau pendapatan yang mungkin diperoleh masing-masing daerah dari pelaksanaan 
kerjasama tersebut. 
 
Kasus ini muncul misalnya pada saat pelaksanaan kerjasama pengelolaan air limbah di 
wilayah Kartamantul. Pada awalnya pihak Bantul merasakan bahwa kesepakatan 
pengelolaan air limbah hanya membebani Kabupaten Bantul karena bangunan IPAL 
terletak di Kabupaten Bantul. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta hanya menikmati 
saja dari kerjasama tersebut. Namun dengan pemahaman tentang 3 R tersebut akhirnya 
terjadi sebuah kesepahaman dan negosiasi berhasil baik dengan sebuah kesepakatan. 
 
Hal yang sama terjadi antara Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar terkait dengan 
pengelolaan air limbah di Tukat Badung. Masalah yang sama juga terjadi yaitu 
mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaannya serta pembagian revenue 
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sebagai akibat kesepakatan tersebut. Hal ini justru cukup berlarut-larut seelum 
akhirnya diambil kesepakatan setelah adanya intervensi dari Pemerintah Pusat. 
 

c. Kedudukan institusi pengelola kerjasama 
 
Dengan telah disepakatinya Kerjasama Antar Daerah tersebut, serta dibentuknya 
institusi pengelola Kerjasama Antar Daerah tersebut, tidak berarti permasalahan 
selesai. Hal ini disebabkan oleh kedudukan institusi pengelola Kerjasama Antar Daerah 
tidak menciptakan hubungan yang baik dengan institusi lain pada masing-masing 
daerah. Kasus yang sangat jelas misalnya, muncul pada saat pembentukan BKSP 
Jabotabek. Dalam pelaksanaannya, BKSP Jabotabek mengambil sebagian tugas pokok 
dari SKPD di daerah masing-masing. Akibatnya adalah ketidakharmonisan hubungan 
antara SKPD di DKI Jakarta dengan BKSP Jabotabek. Sebagai contoh, BKSP Jabotabek 
melaksanakan pengadaan prasarana dan sarana khususnya yang terkait dengan system 
prasarana yang bersifat antar wilayah. Dampaknya adalah kabupaten atau DKI Jakarta 
merasa BKSP mengambil peran yang seharusnya menjadi wewenang maupun tanggung 
jawab SKPDnya.  
 
Berbeda dengan BKSP Jabotabek, Sekber Kartamantul didesain hanya berfungsi sebagai 
clearing house dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah. Artinya, pelaksanaan 
pembangunan tetap menjadi kewenangan penuh dari masing-masing SKPD. Fungsi 
Sekber Kartamantul lebih sebagai jembatan komunikasi antar daerah. Hasilnya adalah 
munculnya harmonisasi antara SKPD dari masing-masing daerah dengan Sekber 
Kartamantul.  Kondisi inilah yang perlu dicermati secara rinci dalam pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah tersebut.  
 
Hal yang relative sama juga terjadi didalam pelaksanaan penyusunan Regional 
Manager. Beberapa Regional Manager yang disusun, saat ini belum dapat berjalan 
dengan baik. Hal ini lebih disebabkan karena hubungan antara Regional Manager 
dengan SKPD belum diatur dengan lebih jelas. Apalagi bila melihat bahwa status 
Regional Manager belum dilindungi oleh peraturan yang jelas. Saat ini Regional 
Manager lebih didorong secara fungsional. Kondisi membawa pengaruh kepada 
keengganan dari SKPD untuk bekerjasama dengan Regional Manager tersebut. 
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LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR 

DAERAH 

Secara keseluruhan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah di Indonesia akan mengikuti 
aturan-aturan yang telah diundangkan. Ada berbagai peraturan mulai dari undang-undang 
sampai dengan surat edaran menteri yang terkait dengan pelaksanaan Kerjasama tersebut. 
Perturan-peraturan yang terkait secara umum dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah 
adalah : 

Undang-Undang : 

1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara  
3. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara  
4. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
5. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas 
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  

6. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah  
7. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025  

  
Peraturan Pemerintah : 

1. PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  
2. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
3. PP No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
4. PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  
5. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKKIP)  
6. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
7. PP No. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Daerah  

  
Keputusan Presiden : 

1. Keputusan Presiden (Kepres) No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan 
Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah  
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Peraturan Menteri : 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Permendagri No. 59 Tahun 2007  

2. Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah  

3. Permendagri No. 69 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan  
4. Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama 

Daerah  
5. Permendagri No. 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan 

Kerjasama Antar Daerah.  

  
Di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada beberapa Surat Edaran  

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/1730/SJ Tanggal 13 Juli 2005;  
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ Tanggal 8 November 2007.  

Dari tinjauan peraturan menunjukkan bahwa hanya Kementrian Dalam Negerilah yang 
sudah melengkapi proses Kerjasama Antar Daerah ini dengan petunjuk pelaksanaan 
sampai pada tingkat menteri. Kementerian dan lembaga lainnya tidak melakukan 
pengaturan dan pembuatan petunjuk teknis tentang pelaksanaan kerjasama antar daerah 
tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa panduan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah 
tersebut hanya bertumpu pada Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 200t tentang Tata 
Cara Penyelenggaraan Kerjasama Daerah. Sementara kementerian dan lembaga lainnya 
lebih memfungsikan pola kerjasama antar daerah secara fungsional.  

Kelangkaan pengaturan pada tingkat teknis di kementerian dan lembaga tersebut 
memberikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi secara menyeluruh bagi 
pelaksanaan Kerjasama  Antar Daerah.  
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KEDUDUKAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMBINA 

PENGAWAS KERJASAMA ANTAR DAERAH 

 
Mengetahui kedudukan kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembinaan dan 
pengawasan kerjasama antar daerah akan dapat menentukan bagaimana mekanisme 
maupun struktur Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah tersebut. Untuk dapat 
menentukan Kementerian dan Lembaga yang berkepentingan dengan Sekretariat Bersama 
Kerjasama antar Daerah, dapat dilihat pertama dari PP nomor 50 tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Hal ini penting untuk dicermati karena dengan 
peraturan ini secara tegas bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama 
harus mengikuti aturan tersebut.   
 
Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan melihat pasal 197 tersebut, dapat 
dipahami bahwa Kerjasama Antar Daerah adalah salah satu urusan pilihan yang bisa 
diambil dari kepala daerah.  Adapun subjek dari kerjasama yang tercantum dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 meliputi Gubernur, Bupati, Walikota. Objek 
kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan 
daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Sedangkan bentuk 
kerjasamanya dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. 
 
Dengan ketentuan tersebut secara jelas diatur bahwa semua kegiatan pelaksanaan 
kerjasama yang dilaksanakan oleh gubernur, bupati maupun walikota dengan gubernur, 
bupati, walikota maupun pihak ketiga lainnya masuk dalam lingkup aturan tersebut. 
Kondisi ini akan membatasi bentuk kerjasama antar daerah yang tidak sesuai dengan 
peraturan tadi. 
Namun menjadi sangat menarik untuk dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 50 
tahun 2007 tersebut memberikan batasan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan 
umum dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah di tingkat pusat.. Dalam hal pembinaan 
dan pengawasan umum, Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri 
melakukan pembinaan dan pengawasan hanya atas kerjasama antar daerah provinsi atau 
antar kabupaten/kota dari lain provinsi. Artinya kerjasama antar daerah kabupaten/kota 
yang berada pada satu propinsi, wewenang pembinaan dan pengawasannya, bukan ada 
pada Menteri Dalam Negeri. 
 
Peraturan ini jelas mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri mempunyai kewajiban 
melakukan pembinaan dan pengawasan umum dalam rangka kerjasama antar daerah 
namun hanya untuk kerjasama antar propinsi, dan kerjasama antar kabupaten/kota pada 
propinsi yang berlainan. Dengan konstruksi peraturan ini, dapat dikatakan bahwa 
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pembinaan dan pengawasan umum pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah bagi kabupaten 
dan kota yang terletak pada propinsi yang sama ada pada Gubernur.  
 
Menjadi sebuah pertanyaan, apakah Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri tidak 
perlu mengetahui Kerjasama Antar Daerah. Dalam kaitan dengan masalah tersebut, 
sebenarnya ada peraturan lain yang mengatur. Peraturan tersebut adalah Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 tentang Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 
Pusat. Dalam peraturan tersebut secara jelas diatur bahwa Gubernur wajib melakukan 
pelaporan terhadap aspek koordinasi yang dilaksanakan di wilayahnya kepada Presiden 
melalui Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Artinya , secara 
keseluruhan, seluruh Kerjasama Antar Daerah akan diketahui dan dimonitor Menteri 
Dalam Negeri. Dengan perkataan lain, permasalahan Kerjasama Antar Daerah yg 
dilaksanakan dalam satu propinsi, tetap menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri, 
namun didelegasikan wewenangnya kepada Gubernur. Pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasannyanya, dengan demikian, wajib dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. 
Selanjutnya, dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah sering tidak dapat dihindarkan 
terjadinya perselisihan. Terkait terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama 
tersebut, sangat diperlukan pemahaman daerah dalam kerjasama khususnya dalam rangka 
mencari solusi dan kesepakatan baru guna pelaksanaan kerjasama tersebut. Dalam pasal 
15 dalam Peraturan Pemeritah yang sama tersebut, diamanatkan akan keperluan arahan 
dan mediasi dari tingkat nasional terkait dengan kegiatan kerjasama tersebut apabila 
terjadi perselisihan. Jadi selain adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah, diperlukan sekali adanya lembaga yang akan menjadi mediator 
terjadinya perselisihan antar daerah. Lembaga mediasi ini dengan demikian juga akan 
menjadi kewajiban Menteri Dalam Negeri. 
 
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut secara spesifik mengamanatkan bahwa yang 
bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
umum atas keberlangsungan kerjasama antardaerah baik tingkat propinsi maupun 
kabupaten/kota yang berlainan propinsi ada pada Menteri Dalam Negeri. Dalam ketentuan 
umum secara jelas dinyatakan bahwa Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab 
dalam bidang pemerintahan dalam negeri. Artinya kementerian dan lembaga lain di 
pemerintah pusat tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap pembinaan dan 
pengawasan terhadap keberlangsungan kerjasama antar daerah pada tingkat propinsi 
maupun antara kabupaten/kota di propinsi yang berlainan. Dengan adanya amanat dalam 
Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007 tersebut kedudukan dari lembaga Pembina 
dan Pengawas Umum Kerjasama Antar Daerah ada di Kementerian Dalam Negeri.  
 
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antardaerah 

provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi. 
 
Dalam pembinaan dan pengawasan tersebut, Menteri Dalam Negeri tidak berdiri sendiri. 
Dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah yang sama, diatur lebih lanjut bahwa Menteri dan 
Lembaga yang terkait mempunyai wewenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
Kerjasama Antar Daerah. Dengan demikian bila mengambil pasal 22 sebagai acuan, bahwa 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Lembaga terkait bertanggung jawab dalam pembinaan 
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dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah. Oleh karena itu diperlukan sebuah 
pembagian tugas terhadap pelaksanaan pembinaan Kerjasama Antar Daerah. 
 
Hal ini sangat jelas bagi kabupaten/kota yang terletak pada propinsi yang berlainan. 
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah dengan kerjasama antar kabupaten/kota 
yang terletak dalam satu propinsi. Dalam hal ini kelihatannya Peraturan Pemerintah nomor 
50 tahun 2007 ini tidak mengarahkan kewenangan pembinaan dan pengawasannya ada 
pada Menteri Dalam Negeri. Hal ini menjadi sebuah tanda tanya yang membutuhkan 
kejelasan aturan tentang pembinaan dan pengawasan umum. Namun demikian bila 
kemudian kita melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 tentang Peran 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka pembinaan terhadap kabupaten/kota 
yang berada dalam propinsi yang sama menjadi tanggung jawab gubernurnya.   
 

Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan 
pembinaan dan pengawasan teknis atas kerja sama antardaerah provinsi atau 

antarkabupaten/kota dari lain provinsi. 

 
Dalam ayat (3) pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007, meliputi  semua 
kegiatan mulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai 
pengakhiran kerja sama. Artinya semua aturan yang terkait dengan penjajakan kerjasama 
antar daerah yang berarti pelaksanaan studi kemungkinan dilaksanakannya kerjasama 
apakah dibiayai oleh satu daerah atau secara bersama, komunikai awal kewenanganan 
pembinaan dan pengawasannya ada pada. Perlu lebih ditegaskan bahwa pembinaan dan 
pengawasan yang dlakukan bisa pada tata caranya namun pada aspek teknisnya.  
 
Demikian juga dalam pelaksanaan negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan, dan 
pengakhiran kerjasama antar daerah yang secara lebih rinci diatur dalam pasal 7 sampai 
dengan pasal 21 Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007 ini. Ini berarti bahwa aturan 
teknis dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah tersebut menjadi tanggung jawab dan 
wewenang dari kementerian dan lembaga yang terkait. 
 
Selanjutnya bagaimana dengan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis. Dalam hal 
ini kementerian dan lembaga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan 
pengawasan dan pembinaan teknisnya. Hal ini secara jelas dapat dilihat pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009. Dengan menggunakan pendekatan yang 
sama, berarti bahwa pembinaan teknis bagi Kerjasama Antar Daerah yang terletak dalam 
satu propinsi utama, pembinaan dan pengawasan teknisnya juga diserahkan pada propinsi. 
Dalam hal propinsi tidak mampu, urusan ini bisa dinaikan sampai dengan Kementerian 
atau Lembaga yang terkait. 
 

Butir yang terdapat dalam pasal 22 ayat 2 ini juga mengamanatkan bahwa pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan kerjasama dilaksanakan secara bersama antara Menteri Dalam 
Negeri dengan Lembaga Non Departemen yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama 
antar daerah tersebut. Peraturan ini jelas mengamanatkan bahwa pembinaan dan 
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pengawasan tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah namun harus bersama.  
 

Aturan ini secara jelas menunjukkan diperlukannya sebuah lembaga pada tingkat pusat 
yang secara bersama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kerjasama antar daerah pada tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota pada 
propinsi yang berlainan yang dapat menjadi sebuah clearing house.  

Selanjutnya, bila melihat unsur kelembagaan tingkat pusat yang bertanggung jawab 
terhadp pembinan dan pengawasan teknis kerjasama antar daerah, dapat dilihat  dari 
msing-asing kementerian dan lembaga dari fungsi pembinaan teknisnya. Aturan tentang 
pembinaan dan pengawasan umum tersebut dapat dilihat dari aturan yang mengikat 
terlaksananya Kerjasama Antar Daerah. Hal ini sangat jelas terlihat dengan dirujuknya 
peraturan yang terkait dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah yaitu : 
 

a. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
 
Mengingat bahwa setiap kegiatan propinsi, kabupaten/kota akan terkait dengan 
masalah keuangan daerah yang menjadi bagianb dalam keuangan Negara, sehingga 
kegiatan pemerintah propinsi, kabupaten/kota tersebut harus tunduk pada aturan 
Kementerian yang bertanggung jawab terhadap urusan keuangan tersebut. Dengan 
demikian Undang-Undang 17 tahun 2003 ini memberikan kewenangan 
Kementerian Keuangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis 
keuangan. Arti lebih lanjut adalah bahwa pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah 
tersebut akan dibina dan diawasi oleh Kementerian Keuangan. 
 

b. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
 
Proses pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah tidak dapat dilaksanakan tanpa 
melalui sebuah proses perencanaan yang baik. Dalam hal ini pelaksanaan 
perencanaan tersebut pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota khususnya 
terkait dengan pembangunan nasional, berada dalam lingkup tanggung jawab 
pembinaan dan pengawasan teknisnya oleh BAPPENAS. Sehingga BAPPENAS dalam 
hal kerjasama antar daerah tersebut mempunyai kewenangan pembinaan dan 
pengawasan teknis perencanaan nasional.  
 

Kedua peraturan tersebut menjadi peraturan yang menjadi dasar bagi terjadinya 
pelaksanaan kerjasama antar derah. Ini disebabkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah 
nomor 50 tahun 2007 tersebut secara spesifik menyebutkan tentang aspek keuanga dan 
aspek perencanaan kerjasama menjadi unsur yang tidak bisa ditinggalkan, sebagai mana 
yang dicantumkan dalam pasal 7 untuk aspek perencanaan, maupun pasal 11 yang terkait 
dengan aspek pengaggaran. Dengan aturan yang secara eksplisit tersebut serta 
konsekuensi dari keberadaan dari sebuah kerjasama antar daerah tersebut, tidak dapat 
dihindarkan bahwa Kementerian Keuangan dan BAPPENAS merupakan unsure kementerin 
dan lembaga yang harus selalu melaksanakan pembinaan dalam setiap pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah tersebut. 
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Secara sementara, dengan berlandaskan peraturan yang berlaku diatas, dapat dikatakan 
bahwa kementerian dan lembaga yang akan selalu melakukan pembinaan dan pengawasan 
dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah yang berarti ada pada Sekretariat Bersama 
Kerjasama Antar Daerah adalah : 

a. Kementerian Keuangan 
b. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 
c. Kementerian Dalam Negeri 

Artinya Sekretariat Bersama menjadi media pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah baik yang dilaksanakan pada propinsi maupun  kabupaten/kota. 
Untuk kabupaten/kota yang berada dalam satu propinsi, pembinaannya dilaksanakan 
secara berjenjang.  

Sebegai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007, Peraturan Menteri 
Dalam Negeri nomor 23 tahun 2009 juga mengamanatkan bahwa kedudukan Sekretariat 
Bersama ini berada di bawah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. Ini berarti bahwa 
Sekretariat Bersama tersebut akan terkait secara administratip secara langsung dengan 
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.  

Selanjutnya bagimanakah dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembinaan dan 
pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah. Perlu dipahami bahwa 
kerjasama antar daerah dapat mempunyai bentuk dan pola yang bermacam-macam. Dalam 
pasal 7 huruf b secara jelas disampaikan bahwa Kerjasama Antar Daerah tergantung kepad 
obyek yang dikerjasamakan. Obyek kerjasama tersebut akan masuk dalam wilayah 
pembinaan kementerian dan lembaga yang terkait. Menjadi sebuah pertanyaan adalah 
apakah tata cara pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah yang sudah diatur dalam PP 50 thun 
2007 ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapap Peraturan Menteri Dalam 
Negeri, apakah juga menjadi pegangan dalam pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan 
oleh Kementerian atau Lembaga tersebut.  

Sebagai contoh kerjasama yang diorientasikan pada obyek kerjasama pembangunan 
daerah tertinggal, apek teknik pembinaannya ada pada Kementerian Pembangunan Daerah 
Tertinggal.  Dari bentuk kerjasama ini dimungkinkan adanya lembaga yang akan membina 
secara teknis terhadap pelaksanaan kerjasama ini. Oleh karena itu bisa diahami, saat ini 
telah dilaksanakan kegiatan yang relative sama yang terkait dengan kerjasama antar 
daerah melalui program yang dikembangkan oleh BAPPENAS dan difasilitasi oleh 
Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal. Kerjasama Antar Daerah tersebut 
dikembangkan dengan melalui pendekatan Regional Management.  Sejak akhir 2010 
Bappenas telah melakukan berbagai dukungan pengembangan kapasitas di wilayah daerah 
tertinggal yang menggunakan Regional Management (RM) sebagai pendekatan strategis 
percepatan pembangunannya. Fokus dukungan kapasitas ini dilakukan pada aspek 
perencanaan yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan RM. Dalam hal ini Regional Manager 
bertanggung jawab terhadap mekanisme perencanaan khusus pada daerah tertinggal. 
Menjadi sebuah kebutuhan untuk menciptakan kepastian terhadap urusan pemerintahan 
umum yang menjadi konsekuensi terlaksananya integrasi kerjasama perencanaan antar 
daerah tertinggal.  
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Selama ini pengembangan Regional Manager yang telah dilaksanakan meliputi : 5 Regional 
Management yang tergolong sedang giat meningkatkan kapasitas kelembagaannya, yaitu 
Lake Toba Regional Management/LTRM (terkait kerja sama antar daerah di wilayah 
sekitar Danau Toba - SUMUT), RM JangHyangBong (terkait kerja sama 3 kabupaten di 
wilayah Provinsi Bengkulu), RM Kaukus Setara Kuat (terkait kerja sama 5 kabupaten di 
wilayah Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung),  RM Aksess (terkait kerja 
sama 5 kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi bagian Selatan), dan RM Jonjok Batur 
(terkait kerja sama 3 daerah di NTB).  

Ternyata dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut, Kementerian dan Lembaga 
lebih berorietasi pada teknis fungsional atau dari sisi obyek kerjasamanya, namun belum 
memperhatikan dari aspek tata laksana pelaksanaan kerjasama. Dari hasil pengamatan 
lapangan terlihat bahwa pembentukan Regional Manager pada kasus ini lebih dilaksanakan 
dengan pendekatan proyek yang sangat tergantung pada support dari Kementerian dan 
Lembaga, namun tidak dibangun oleh kemampuan mandiri daerah. Proses yang sudah 
dilaksanakan dalam melaksanakan kerjasama antar daerah tersebut yang sudah 
dilaksanakan antara lain dalam penjajagan pelaksanaan kerjasama, dibantu penyiapannya 
oleh Kementerian dan Lembaga. Langkah negosiasi juga sudah dilaksanakan. Namun yang 
dilaksanakan baru  pada tingkat eksekutif, Persetujuan legislative dalam pelaksanaan 
kerjasama belum dilaksanakan pada seagian besar program pembentukan Regional 
Manager. Bahkan  di beberapa wilayah kerjasama, bila ditanya pada kepala daerah tentang 
konsekuensi kerjasama, ternyata masih belum disadari. Pada sebagian besar kepala daerah 
lebih melihat pembentukan Regional Manager tersebut pada adanya kesempatan untuk 
memperoleh dana dari Pemerintah Pusat. Hal ini dimasa mendatang seyogyanya tidak 
menjadi sebuah kecenderungan yang diharapkan. Supporting dari Pemerintah Pusat 
seyogyanya menjadi sebuah akibat dari keberadaan Kerjasama Antar Daerah itu sendiri.  
 
Hal ini misalnya dapat dilihat dari Kerjasama Antar Daerah yang dibangun di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul. 
Supporting dari Pemerintah Pusat dan propinsi lebih bersifat pada memepercepat proses 
pelaksanaan kerjasamanya dan bukan menjadi tujuan dilaksanakannya kerjasama. 
Pembentukan Kerjasama Kartomantul lebih diawali oleh niat bersama menyelesaikan 
masalah secara bersama dari tiga kabupaten da kota tersebut disektor persampahan dan 
air limbah. Hal ini tidak terlihat secara nyata dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah 
pada saat pembangunan Regional Manager. Jadi dapat disimpulkan bahwa diperlukan 
pemahaman tentang bgimanakah menginisiasi kerjasama yang dibangun dari kebutuhan 
riil di wilayahnya masing-masing. 
 
Bentuk kerjasama dan obyek kerjasama juga menjadi hal lain yang perlu untuk 
diperhatikan. Dalam melihat kerjasama antar daerah yang sudh dilaksanakan, terlihat 
bahwa beragam bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan. Bentuk kerjasama 
antara lain dengan pembentukan Sekretariat Bersama atau Badan Kerjasama atau Regional 
Manager.  
Selain itu, bidang yang dikerjasamakan juga bisa bermacam-macam. Ada yang bersifat 
menyeluruh, namun ada yang sifatnya masih sektoral seperti penyediaan sarana air bersih, 
persampahan, pengolahan air limbah dan lain sebagainya. Hal ini menuntut adanya pola 
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pembinaan dan pengawasan teknis yang berbeda-beda.  
 

Bila kemudian dilihat bagaimana peraturan yang mengatur posisi dari masing-masing 
Kementerian dan Lembaga, akan dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini. Berdasarkan 
aturan tentang apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23/2009 menunjukkan bahwa seluruh 
kementerian dan lembaga melakukan tugas pembinaan dalam bentuk pemberian informasi 
tentang :  

a. Peraturan perundangan yang terkait langsung dengan urusannya yang sekaligus 
merupakan obyek Kerjasama Antar Daerah. 

b. Best practice dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah 
yang sudah diselesaikan.  
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ISSUE TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Berdasarkan Yang Seharusnya Dilaksanakan oleh K/L 

 

No. 
Kegiatan Pembinaan Pengawasan Sesuai 

Permendagri 23/2009 

K/L Pembina dan Pengawas KAD 
Ditjend PUM 

KEMENDAGRI 
Ditjen Bangda 
KEMENDAGRI 

Dep. 
Regional 

BAPPENAS 

Dep Daerah 

Khusus 
KPDT 

K/L Lain 

1. 

Memberikan informasi kepada para pihak 
tentang : 

a. peraturan perundangan yang terkait 
dengan obyek yang dikerjasamakan 

b. sumber pendanaan yang bisa 
dimanfaatkan 

c. tata cara perolehan dana dan petunjuk 
pengadministrasiannya 

d. contoh (best practices) daerah yang 
sudah melaksanakan KAD 

 

 
 

U 
 
- 
 
- 
 

U 

 
 

K 
 
- 
 
- 
 

K 

 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 

 
 

D 
 

D 
 
- 
 

D 

 
 

T 
 

T 
 

T 
 

T 

2. 

Memberi asistensi mengenai  
a. pra-studi kelayakan dan 

pembentukan badan kerjasama 
antar daerah 

b. pembentukan badan kerjasama 
antar daerah 

 

 
U 
 
 

U 

 
K 
 
 
- 

 
U 
 
 
- 

 
D 
 
 

D 
(Reg. Mgmt) 

 
T 
 
 
- 
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Berdasarkan Yang Seharusnya Dilaksanakan oleh K/L 

 

No. 
Kegiatan Pembinaan Pengawasan Sesuai 

Permendagri 23/2009 

K/L Pembina dan Pengawas KAD 
Ditjend PUM 

KEMENDAGRI 
Ditjen Bangda 
KEMENDAGRI 

Dep. 
Regional 

BAPPENAS 

Dep Daerah 

Khusus 
KPDT 

K/L Lain 

3. 

Memberikan bimbingan, supervisi dan 

konsultasi kepada daerah  

a. dalam rangka memperoleh dukungan 

dari sector dan lembaga 

b. dalam penyusunan materi, finalisasi 

kesepakatan, dan penyusunan 

perjanjian kerja sama.  

 
 
 

U 
 

U 

 
 
 

K 
 
- 

 
 
 

U 
 
- 

 
 
 

D 
 
- 

 
 
 
- 

4. 

Membantu pemerintah daerah dalam 

berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan 

Lembaga, untuk mendukung kesepakatan 

KAD. 

 
U 

 
K 

 
U 

 
D 

 
- 

5.. 

Membantu pemerintah daerah dalam 

berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan 

Lembaga untuk hadir menyaksikan 

penandatanganan perjanjian KAD.  

 
U 

 
U 

 
- 
 

 
- 

 
- 

6. 
Melakukan monitoring dan evaluasi 
 

U K U D T 

7. 
Memberikan pertimbangan apabila terjadi 
permasalahan 

U K U D T 

8. 
Memberikan masukan kepada Menteri 
Dalam Negeri dalam penyelesaian 
perselisihan 

U K - - - 

9. 
mengingatkan para pihak untuk 
melakukan persiapan pengakhiran 

U K - D T 
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Dengan melihat table diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya dapat dilihat bahwa secara 
umum Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal PUM  lebih memberikan 
informasi kepada Daerah tentang peraturan perundangan yang terkait dengan obyek yang 
dikerjasamakan maupun contoh best practicesnya.secara umum. Hal ini sejalan dengan 
BAPPENAS yang juga melaksanakan hal yang sama. Perbedaan antara Direktorat Jenderal 
Pemerintahan Umum dengan BAPPENAS lebih kepada Direktorat Jenderal Pemerintahan 
Umum menyampaikan yang terkait dengan urusan umum pemerintahan yang terkait 
dengan Kerjasama Antar Daerah, sedangkan BAPPENAS lebih kepada aspek perencanaan 
dan pembangunan dalam rangka Kerjasama Antar Daerah. 
 
Dengan melihat table tersebut, serta dengan memperhatikan praktek yang telah 
berlangsung selama ini, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kota sama dengan 
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum yaitu lebih kepada pemberian informasi yang 
terkait dengan urusan pengelolaan pembangunan perkotaan yang terkait dengan 
Kerjasama Antar Daerah. Namun masih harus lebih diperjelas lagi bagaimana pembagian 
tugas antara Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dengan BAPPENAS khususnya 
dalam kaitan dengan pembinaan aspek perencanaan sejalan dengan pelaksanaan Undang-
Undang nomor 25 tahun 2004..   
 
Institusi lain yang juga cukup berperan dalam memberikan informasi kepada daerah 
adalah Kementerian PDT. POerlu dilakukan sinkronisasi lebih lanjut antara Kementerian 
PDT, BAPPENAS dan Direktorat Jenderal Bina Pembanguan Daerah untuk pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah pada daerah yang tertinggal dengan pertumbuhan yang mulai 
cepat. Hal ini disebabkan Kementerian PDT saat ini juga melaksanakan pembinaan pada 
wilayah dengan karakter tersebut yang juga merupakan wilayah tanggung jawab dari 
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Kota. 
 
Dalam pelaksanaan pemberian asistensi kepada daerah, BAPPENAS akan lebih berperan 
untuk pelaksanaan studi kelayakannya. Namun demikian, Direktorat Jenderal Bina 
Pembangunan Kota maupun Kementerian PDT bekerjasama dengan BAPPENAS dapat 
melaksanakan tanggung jawab tersebut. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dalam 
hal ini lebih berfungsi sebagai fasilitator terkait dengan aspek-aspek urusan yang menjadi 
tanggung jawabnya. 
 
Dalam melaksanakan asistensi untuk pembentukan badan kerjasama, Direktorat 
Pemerintahan Umum menjadi leading organization dibandingkan institusi lainnya. Dengan 
demikian, Kementerian PDT perlu melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal 
Pemerintahan Umum khususnya dalam memberikan landasan hokum pembentukan 
Regional Manager. 
 
Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan lebih lanjut dalam Kerjasama Antar Daerah 
khususnya dalam memberikan bimbingan, supervise maupun konsultasi, seluruh institusi 
bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Namun dalam hal 
pelaksanaan penyusunan materi serta finalisasi kesepakatan dan penyusunan perjanjian 
kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum bertanggung jawab penuh, demikian 
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juga dalam rangka koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan obyek yang 
dikerjasamakan. 
 
Setelah pelaksanaan kerjasama antar daerah berjalan, monitoring dan evaluasi 
dilaksanakan oleh seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan bidang tugasnya. Selain 
itu, apabila terdapat permasalahan, kementerian dan lembaga terkait dapat memberikan 
pertimbangan baik teknis, administratip maupun aspek legalnya. 
 

Namun bila dilihat dari apa yang telah dilaksanakan dari masing-masing kemenrterian dan 
lembaga, terlihat masih adanya tumpang tindih yang perlu diselaraskan. Hal ini dapat 
dilihat pada table berikut ini : 
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ISSUE TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Berdasarkan Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga 

No. 
Kegiatan Pembinaan Pengawasan Sesuai 

Permendagri 23/2009 

K/L Pembina dan Pengawas KAD 
Ditjend PUM 

KEMENDAGRI 
Ditjen Bangda 
KEMENDAGRI 

Dep. 
Regional 

BAPPENAS 

Dep Daerah 

Khusus 
KPDT 

K/L Lain 

1. 

Memberikan informasi kepada para pihak 
tentang : 

e. peraturan perundangan yang terkait 
dengan obyek yang dikerjasamakan 

f. sumber pendanaan yang bisa 
dimanfaatkan 

g. tata cara perolehan dana dan petunjuk 
pengadministrasiannya 

h. contoh (best practices) daerah yang 
sudah melaksanakan KAD 

 

 
 

U 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 

K 
 
- 
 
- 
 

K 
 

 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 

 
 

D 
 

D 
 
- 
 

D 

 
 

U 
 

U 
 
- 
 

U 

2. 

Memberi asistensi mengenai  
c. pra-studi kelayakan dan 

pembentukan badan kerjasama 
antar daerah 

d. pembentukan badan kerjasama 
antar daerah 

 

 
- 
 
 

U 

 
K 
 
 

K 

 
U 
 
 

U 

 
D 
 
 

D 
(Reg. Mgmt) 

 
U 
 
 
- 

 
Keterangan : U: Umum, K : Pekotaan, D : Daerah Tertinggal,  T : teknis 
 

Catatan : Gambaran tersebut dilihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan sejak di Undangkannya Inpres 13 tahun 1976 tentang 

Pengembangan Jabotabek.  
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ISSUE TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Berdasarkan Yang Sudah Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (lanjutan) 

No. 
Kegiatan Pembinaan Pengawasan Sesuai 

Permendagri 23/2009 

K/L Pembina dan Pengawas KAD 
Ditjend PUM 

KEMENDAGRI 
Ditjen Bangda 
KEMENDAGRI 

Dep. 
Regional 

BAPPENAS 

Dep Daerah 
Khusus 
KPDT 

K/L Lain 

3. 

memberikan bimbingan, supervisi dan 

konsultasi kepada daerah  

c. dalam rangka memperoleh dukungan 

dari sector dan lembaga 

d. dalam penyusunan materi, finalisasi 

kesepakatan, dan penyusunan 

perjanjian kerja sama.  

 
 
 
- 
 

U 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

U 
 

U 

 
 
 

D 
 

D 
 
 

 
 
 
- 
 
- 

4. 

membantu pemerintah daerah dalam 

berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan 

Lembaga, untuk mendukung kesepakatan 

KAD. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

U 

 
 

D 

 
 
- 

5.. 

membantu pemerintah daerah dalam 

berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan 

Lembaga untuk hadir menyaksikan 

penandatanganan perjanjian KSAD.  

 
K 
 
 

 

 
K 
 
 

 

 
U 

 
D 

 
- 
 

-6. 
melakukan monitoring dan evaluasi 
 

(terbatas) 
 

(terbatas) U - - 

7. 
memberikan pertimbangan apabila terjadi 
permasalahan 

- K - - K 

8. 
memberikan masukan kepada Menteri 
Dalam Negeri dalam penyelesaian 
perselisihan 

 
- 

 
K 

 
- 

 
- 

 
- 

9. 
mengingatkan para pihak untuk melakukan 
persiapan pengakhiran 

- - - - - 
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Dalam kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa terdapat overlap antar kementerian dan 
lembaga dalam melaksanakan pembinaan dalam rangka kerjasama antar daerah. Hal ini 
misalnya dapat dilihat dari keharusan pemerintah pusat dalam memberikan informasi 
kepada daerah. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum yang seharusnya memberikan 
informasi tentang best practices dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah untuk dapat 
meningkatkan kepercayaan daerah dalam melaksanakan kerjasama antar daerah, ternyata 
belum pernah dilaksanakan. Sementara itu, posisi Kementerian PDT yang terkait dengan 
pemberian informasi Kerjasama  Antar Daerah ternyata kurang memberikan informasi 
tentang peraturan perundangan mana saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 
kerjasama antar daerah. 

BAPPENAS dalam hal ini sudah melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi 
kepada daerah terkait dengan pelaksanaan kerjasama antar daerah, namun demikian 
karena keterbatasan tugas dan tanggung jawab, informasi yang diberikan lebih pada aspek 
teknis pelaksanaan kerjasama antar daerah. ASpek adminsitratip dalam hal ini kurang 
menjadi perhatian dari BAPPENAS. 

Dalam pemberian informasi tentang prastudi kelayakan BAPPENAS, Kementerian PDT dan 
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Kota telah melaksanakan sosialisasi. Namun 
demikian, bentuk dan materi sosialisasi yang diberikan masih perlu disinkronisasikan 
untuk menjaga keselarasan dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah.  Sedangkan dalam 
pembentukan badan kerjasama antar daerah, ternyata baik Direktorat Jenderal 
Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Kota, BAPPENAS maupun 
Kementerian PDT melakukan sosialisasi kepada daerah. Namun karena belum pernah 
dilaksanakan sinkronisasi terhadap materi yang disosialisasikan, sehingga banyak ketidak 
sesuaiaan materi antara institusi tersebut. 

Dalam rangka penyusunan materi, finalisasi kesepakatan dan penyusunan perjanjian 
kerjasama hanya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, BAPPENAS, dan Kementerian 
PDT yang melaksanakan pembinaan. Dalam hal ini Kementerian PDT lebih kepada 
memberikan arahan garis besar tentang bentuk kesepakatannya, namun dalam 
pelaksanaannya sangat diserahkan kepada daerah. Sementara Direktorat Jenderal 
Pemerintahan Umum ang sebenarnya bertanggung jawab penuh terhadap pembinaan 
penyusunan kesepakatan kerjasama antar daerah, hanya melaksanakan pembinaan secara 
terbatas. Implikasinya adalah bentuk dan format kerjasama antar daerah yang tersusun 
menjadi tidak efektif dalam mengarahkan pelaksanaan kerjasama. 

Setelah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antar daerah ditandatangani, maka menjadi 
kewajiban kementerian dan lembaga terkait untuk ikut mendukung dalam koordinasi 
dengan kementerian dan lembaga terkait. Namun dalam pelaksanaannya hanya BAPPENAS 
yang melaksanakan secara intensif, sedangkan Kementerian PDT lebih bersifat koordinatip 
emberikan fasilitasi. 

Evaluasi dan monitoring sangat terbatas dilaksanakan baik oleh Direktorat Jenderal Bina 
Pembangunan Kota maupun Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. Moniroting dan 
evaluasi secara lebih intensif dilaksanakan oleh BAPPENAS. Hal ini lebih terkait dengan 
kebutuhan pengumpulan data pembangunan yang menjadi tanggung jawab BAPPENAS. 
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Dalam hal terjadi perselisihan maupun munculnya permasalahan, biasanya yang 
menyelesaikan lebih kepada kementerian teknis terkait dengan obyek yang 
dikerjasamakan. Secara umum Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Kota juga 
memberikan masukan. Sementara pemberian masukan kepada Menteri Dalam Negeri 
terkait dengan kerjasama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Kota. 

Bertumpu pada apa yang telah dilaksanakan oleh masing-masing kementerian dan 
lembaga, serta apa yang seharusnya,  dengan demikian dapat disimpulkan kedudukan 
Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah sebagai berikut : 
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TUGAS POKOK PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH SEKBER 

Berdasarkan Permendagri 22/2009 dan Permendagri 23/2009 

 

No. 
Kegiatan Pembinaan Pengawasan Sesuai 

Permendagri 23/2009 
Peran 

Sekber 
Indikator Kinerja 

1. 

Memberikan informasi kepada para pihak 
tentang : 

a. peraturan perundangan yang terkait 
dengan obyek yang dikerjasamakan 

b. sumber pendanaan yang bisa 
dimanfaatkan 

c. tata cara perolehan dana dan petunjuk 
pengadministrasiannya 

d. contoh (best practices) daerah yang 
sudah melaksanakan KAD 

 

 
 

Aktif 
 

Koordinatif 
 

Koordinatif 
 

Aktif 

 
 

Jumlah kabupaten/kota yg memahami keperluan Sekber 
 

Jumlah kabupaten/kota yg mengetahui dana yg bisa 
dimanfaatkan 

Jumlah kabupaten/kota yang mengetahui tata cara 
 

Jumlah kabupten/kota yang memiliki pemahaman tentang 
KAD dan Fungsi Sekber 

2. 

Memberi asistensi mengenai  
a. pra-studi kelayakan dan 

pembentukan badan kerjasama 
antar daerah 

b. pembentukan badan kerjasama 
antar daerah 

 

 
Koordinatip 

 
Aktip 

 
Aktip 

 
Presentase kab/kota yang membutuhkan dan yang terlayani 

oleh Pembina teknik 
Presentase kab/kota yang membutuhkan dan yang terlayani 

Jumlah BKAD, presentase thd kebutuhan BKAD  
 

3 

memberikan bimbingan, supervisi dan 

konsultasi kepada daerah  

a. dalam rangka memperoleh 

dukungan dari sector dan lembaga 

b. dalam penyusunan materi, 

finalisasi kesepakatan, dan 

penyusunan perjanjian kerja sama. 

 
 
 

Koordinatip 
 

 
Aktip 

 
 
 

Jumlah KAD yang terdukung oleh sector dan lembaga 
 
 

Jumlah perjanjian kerjasama yang final dan ditanda tangani 
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4. 

membantu pemerintah daerah dalam 

berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan 

Lembaga, untuk mendukung kesepakatan 

KAD. 

 
Koordinatip 

 
Jumlah berdasar tingkat Kesepakatan dari K/L dalam KAD 

5. 

membantu pemerintah daerah dalam 

berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan 

Lembaga untuk hadir menyaksikan 

penandatanganan perjanjian KSAD.  

 
Koordinatip 

 
Jumlah penandatangani KAD yang dihadiri oleh K/L terkait 

6. 
melakukan monitoring dan evaluasi 
 

Aktip Kesamaan data dan informasi terkumpul dengan kenyataan 
lapangan 

7. 
memberikan pertimbangan apabila 
terjadi permasalahan 

Koordinatip Kecepatan pemberian pertimbangan pada pihak terkait 

8. 
memberikan masukan kepada Menteri 
Dalam Negeri dalam penyelesaian 
perselisihan 

Aktip Kecepatan pemberian pertimbangan kepada Mendagri 

9. 
mengingatkan para pihak untuk 
melakukan persiapan pengakhiran 

Aktip Perbandingan antara jumlah peringatan dan kebutuhan 
peringatan akan pengakhiran 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa fungsi dari Sekretariat Bersama tidak akan 
menghilangkan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing direktorat jenderal 
maupun deputi dari masing-masing kementerian dan lambaga terkait. Secara lebih 
spesifik, fungsi dari Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah lebhi bersifat 
sebagai sebuah forum clearing house dalam pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan di daerah. 

 

1. Kementerian Dalam Negeri merupakan instansi Pembina 
Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah 

2. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum merupakan instansi 
didalam Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab dalam 
membina secara administratip Sekretariat Bersama Kerjasama 
Antar Daerah 

3. Dalam aspek perencanaan untuk pelaksanaan Kerjasama Antar 
Daerah dibagi menjadi kawasan yang sudah berkembang dan 
daerah tertinggal. 

4. Bagi Daerah Tertinggal, pembinaan perencanaan pengembangan 
Kerjasama Antar Daerahnya menjadi tugas dari Kementerian 
Pengembangan Daerah Tertinggal bersama BAPPENAS 
Bagi Daerah Maju, pembinaan perencanaan pengembangan 
Kerjasama Antar Daerahnya dilakukan oleh BAPPENAS 

5. Kementerian Keuangan melakukan pembinaan keseluruhan 
pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah 

6. Kementerian dan Lembaga lainnya melakukan pembinaaan teknik 
pelaksanaan Kerjasama Antara Daerah sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

7. Diperlukan kejelasan pembagian tugas dan wewenang antara 
Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal dengan Direktorat 
Jenderal Pemerintahan Umum dari aspek urusan pemerintahan 
umum pada Daerah Tertinggal.  
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TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT BERSAMA 

Bila dilihat bahwa Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah mempunyai tugas 
Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 
nomor 50 tahun 2007 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2009 
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah maka dapat 
dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah 
sudah jelas. Pembinaan dan pengawasan Kerjasama Antar Daerah yang menjadi 
kewenangan Sekretariat Bersama ada pada kerjasama antar daerah antar propinsi dan 
antar kabupaten/kota yang terletak pada propinsi yang tidak sama. 
 
Dengan pemahaman ini berarti bagi Kerjasama Antar Daerah kabupaten/kota di propinsi 
yang sama, secara formal Propinsi diberi peran yang cukup berarti dalam melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan kerjasama tersebut. Kewenangan Propinsi sebagai daerah 
otonom telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, yang mencakup 
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta 
kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya. Sedangkan kewenangan dalam 
pembinaan pada kabupaten/kota di dalam wlayah propinsi sudah masuk pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 tahun 2011. Di dalam menjalankan kewenangan ini, Propinsi tidak 
hanya memainkan peran sebagai pelaksana dan pengatur bidang tersebut secara langsung 
dan lintas Kabupaten/Kota, tetapi juga menyediakan dukungan/bantuan kerjasama antar 
Kabupaten/Kota dalam bidang tertentu seperti pengembangan prasarana dan sarana 
wilayah, penanaman modal, industri dan perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Dengan 
demikian secara formal, kerjasama antar Kabupaten/Kota harus diatur atau difasilitasi 
oleh Propinsi.  
 
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 juga diatur tentang kewenangan 
propinsi dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan dan pembinaan sehingga 
Kabupaten/Kota yang tidak atau belum mampu melaksanakan salah satu atau beberapa 
kewenangan dapat melaksanakan kewenangan tersebut melalui kerjasama antar 
Kabupaten/Kota, kerjasama antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, atau menyerahkan 
kewenangan tersebut kepada Propinsi. Dan pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama 
atau penyerahan suatu kewenangan kepada Propinsi harus didasarkan pada Keputusan 
Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota (lihat PP Nomor 25 Tahun 2000, Pasal 4, butir a dan b).  
 
Akan tetapi, ketentuan tentang peran Propinsi menurut Peraturan Pemerintah tersebut 
seringkali dikritik karena penyerahan kewenangan kepada Propinsi ini tidak 
mempertimbangkan tingkat kemampuan Propinsi, yang menurut kenyataannya bervariasi 
baik antara Jawa dan luar Jawa maupun antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan 
Timur Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan masalah serius karena, secara teoritis suatu 
penyerahan kewenangan kepada suatu pihak yang tidak mempertimbangkan kemampuan 
dari pihak yang bersangkutan, maka penyerahan tersebut akan menjadi sumber masalah di 
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kemudian hari. Didalam kenyataan, tingkat kemampuan Propinsi untuk menyediakan 
dukungan kerjasama di bidang pertanian, industri dan perdagangan, penanaman modal, 
pengembangan prasarana dan sarana wilayah, pengaturan kesepakatan tentang penataan 
tata ruang, dan penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota, juga belum diketahui. 
Karena itu, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan pengaturan tentang 
pembinaan dan pengawasan kerjasama antar daerah yang berada pada propinsi yang 
sama, di wilayah propinsi yang kemampuannya masih kurang. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri 
melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Provinsi. Sementara gubernur 
melakukan pengawasan pada tingkat kabupaten dan kota yang berada di wilayahnya. 
Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2009 untuk 
kerjasama kabupaten/kota yang berada pada wilayah yang berbeda propinsinya tetap 
masih harus dalam pembinaan dan pengawasan Menteri Dalam Negeri. 

Secara spesifik ditetapkan bahwa pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan sejak 
dari masa penjajakan, negosiasi, penandatanganan sampai dengan masa pelaksanaan dan 
pengakhiran. Secara tegas disampaikan dalam pasal 5 bahwa untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan tersebut dibentuk Sekretariat Bersama. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini juga mengamanatkan tentang ruang lingkup peran dan 
kegiatan Sekretariat Bersama yaitu : 

b. Memberikan informasi kepada para pihak tentang : 
a. peraturan perundangan yang terkait dengan obyek yang dikerjasamakan 
b. sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan 
c. tata cara perolehan dana dan petunjuk pengadministrasiannya 
d. contoh (best practices) daerah yang sudah melaksanakan kerjasama antar 

daerah maupun daerah yang sudah membentuk Badan Kerjasama Antar Daerah 
c. memberi asistensi mengenai  

a. pra-studi kelayakan dan pembentukan badan kerjasama antar daerah 
b. pembentukan badan kerjasama antar daerah 

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi kepada daerah  
a. dalam rangka memperoleh dukungan dari sector dan lembaga 
b. dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian 

kerja sama.  
e. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan 

Lembaga, untuk mendukung kesepakatan KAD.  
f. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan 

Lembaga untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD.  
g. melakukan monitoring dan evaluasi.  
h. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan.  
i. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam penyelesaian perselisihan.  
j. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran,  
k. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan 

penyelesaian perselisihan.  
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Menarik untuk dicermati bahwa dalam Permendagri ini diamanatkan bahwa gubernur 
akan dibantu oleh Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah, namun demikian bila dicermati 
ini lebih kepada penanganan untuk dalam tingkat propinsi sendiri dan bukan dalam rangka 
fungsi Pemerintah pusat yang memberikan pembinaan dan pengawasan pada tingkat 
kabupaten dan kota. Dengan demikian masih diperlukan sebuah peraturan yang mengatur 
secara lebih spesifik posisi propinsi dalam rangka melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan kerjasama antar daerah yang dilaksanakan pada tingkat 
kabupaten dan kota. Apalagi bila diingat bahwa pelaksanaan kerjasama antar daerah masih 
membutuhkan pemahaman kemampuan yang sering tidak dimiliki oleh propinsi tersebut. 

 
Menindak lanjuti PP 50 tahun 2007 telah disusun Permendagri 19 tahun 2009 tentang 
Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Pedoman tersebut 
memberikan arahan tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah 
dalam melaksanakan kerjasama. 
 
Teknik yang diatur dalam melaksanakan peningkatan kapasitas tersebut meliputii : 
 
a. sosialisasi; 

b. workshop/lokakarya; 

c. penyuluhan; 

d. seminar; 

e. orientasi; 

f. bimbingan teknis; dan/atau 

g. pendidikan dan pelatihan. 

 

Lebih lanjut diatur bahwa substansi peningkatan kapasitas yang harus diterima oleh 
pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama adalah meliputi : 

a. kebijakan yang terkait dengan kerja sama daerah; 
 
Ini berarti bahwa lembaga harus mampu memberikan landasan pemahaman tentang 
bagaimanakah memahami dan melaksanakan sebuah proses kerjasama antar daerah. 
Pemahaman ini juga berpengaruh kepada memberikan kepercayaan kepada 
pemerintah daerah yang sebenarnya membutuhkan kerjasama antar daerah untuk 
melaksanakan sebuah kerjasama.  
 

b. Teknik-teknik dalam menyelenggarakan kerjasama antar daerah yang terdiri dari : 
a.  teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah; 
b. teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko; 
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c. teknik penyusunan proposal; 
d. teknik komunikasi dan negosiasi; 
e. tehnik penyusunan kesepakatan; 
f. tehnik penyusunan perjanjian; dan 
g. tehnik penyusunan anggaran. 

Dalam menjalankan fungsi Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah tersebutr,  maka 
dapat disusun sebuah lembaga Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah dengan 
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 
 

c. Kemudahan akses informasi antara Sekretariat Bersama dengan 
Kementerian/Lembaga yang menjadi unsur Pembina dan pengawas pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah 
 

d. Kemudahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Bersama yang 
diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 maupu  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 dan 23 tahun 2009. 
 

e. Kemudahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Bersama yang 
terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dan Undang-
Undang nomor 25 tahun 2004. 
 

f. Kejelasan pembagian fungsi tugas dari masing-masing bidang terkait dengan 
permasalahan yang dihadapi di daerah, baik pada tingkat propinsi maupun 
kabupaten/kota. 
 

g. Menjamin terlaksananya kerjasama antar daerah dengan azas-azas : 
 
1. Transparansi. Pemerintahan propinsi atau kabupaten/kota yang telah 

bersepakat untuk melakukan kerjasama harus transparan dalam memberikan 
berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama tersebut, 
tanpa ditutup-tutupi.  
 

2. Akuntabilitas. Pemerintah propinsi atau kabupaten/kota yang telah bersepakat 
untuk melakukan kerjasama harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, 
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 
yang terkait dengan kegiatan kerjasama, termasuk kepada DPRD sebagai wakil 
rakyat, atau kepada para pengguna pelayanan publik.  
 

3. Partisipatif. Dalam lingkup Kerjasama Antar Daerah, prinsip partisipasi harus 
digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan 
tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, 
termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.  

 
4. Efisiensi. Dalam melaksanakan Kerjasama Antar Daerah harus dipertimbangkan 

nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil 
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tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai 
hasil yang lebih tinggi.  

 
5. Efektivitas. Dalam melaksanakan Kerjasama antar Daerah harus 

dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan 
membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama 
dengan hasil yang nyata diperoleh.  

 
6. Konsensus. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut harus dicari titik temu 

agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat 
menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak 
tidak dapat diterima dalam kerjasama tersebut.  

 
7. Saling menguntungkan dan memajukan. Dalam Kerjasama Antar Daerah 

harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. 
Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme 
kerjasama.  

 
8. Saling membutuhkan. Dalam melaksanakan Kerjasama Antar Daerah, tidak 

dimungkinkan daerah lain memaksakan kepentingannya diatas kepentingan 
daerah lain, kerjasama tersebut harus didasarkan atas saling membutuhkan 

 
9. Keterikatan dan Tanggung Gugat. Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

Kerjasama Antar Daerah ini secara keseluruhan terdapat keterikatan masing-
masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati. 

 
10. Saling percaya. Kerjasama Antar Daerah harus dibangun diatas rasa saling 

percaya, saling menghargai, saling memahami dan manfaat yang dapat diambil 
kedua belah pihak.  

 

Kesemua pemahaman tersebut menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi terselenggaranya 
kerjasama antar daerah. Dengan demikian, lembaga yang akan dibentuk tersebut harus 
mampu menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguasaan teknik-
teknik berbasis azas-azas tersebut diatas. 

Menjadi menarik untuk dicermati bahwa dalam rangka penguasaan teknik-teknik tersebut 
Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menetapkan bahwa Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Departemen Dalam Negeri dengan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum 
akan mengkoordinasikan penyusunan modul, kurikulum dan subsansinya. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa lembaga ini dapat diasumsikan lebih menjadi pelaksana 
dari peningkatakan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kerjasama 
antar daerah. Dengan demikian Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah dapat 
berfungsi dalam menjaga keberlangsungan azas-azas tersebut dalam pelaksanaan 
Kerjasama antar Daerah. 
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Namun demikian bila melihat pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, ternyata 
penyelenggaraan peningkatan kapasitas tersebut dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Departemen Dalam Negeri, sementara Sekretariat Bersama sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2009 tidak ikut menjadi 
badan yang diberi wewenang dalam melaksanakan pembinaan daerah dalam 
penyelenggaraan kerjasama antar daerah. Dari sini terlihat perlu dilakukan pemilahan 
yang tegas tentang peran dan fungsi dari masing-masing lembaga dalam melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan tersebut. 

Dengan memperhatikan kebutuhan akan pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut 
beberapa langkah yang harus dilakukan adalah : 

Pertama, mengidentifikasi kebutuhan akan bidang-bidang kerjasama atau kemitraan antar 
Kabupaten/Kota. Maupun antar propinsi. Untuk itu fungsi dan tugas yang perlu ditangani 
sebagai kegiatan utama adalah sebagai berikut:  
 

1. Mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kerjasama atau 
kemitraan antar daerah.  

2. Membahas secara mendalam masalah-masalah tersebut dalam suatu dialog terbuka 
untuk memperoleh gambaran tentang untung-ruginya memecahkan masalah 
tersebut melalui kerjasama atau kemitraan antar Kabupaten/Kota.  

3. Menetapkan atau memutuskan masalah yang harus ditangani melalui kerjasama atau 
kemitraan antar Kabupaten/Kota.  

 
Kedua, mengukur tingkat kemampuan Propinsi dan kabupaten/kota dalam menangani 
kerjasama atau kemitraan antar Kabupaten/Kota maupun antar propinsi.  
 
Untuk mendapatkan gambaran yang obyektif tentang kemampuan suatu Propinsi dalam 
memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan 
sebagai berikut:  

1. Mencari data dan informasi tentang kemampuan dan pengalaman Propinsi, 
kabupaten/kota  dalam pengembangan kerjasama atau kemitraan tersebut.  

2. Menilai kemampuan dan pengalaman mereka dalam menangani kerjasama atau 
kemitraan tersebut.  

3. Merekomendasikan apakah mereka memerlukan suatu pelatihan dan fasilitasi 
khusus.  

 
Ketiga, menyusun suatu bentuk desain training khusus dalam membantu Propinsi untuk 
memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam wilayahnya  Training tersebut 
secara khusus diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis fasilitasi kerjasama atau 
kemitraan dengan basis yang kuat, di samping kemampuan-kemampuan praktis lainnya. 
Apabila sudah diperoleh jenis kebutuhan trainingnya, maka dapat disampaikan kepada 
Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri ataupun Badan Pendidikan 
Latihan Kementerian/Lembaga lain terkait. 
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Keempat, menjadi pelaksana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerjasama 
Antar Daerah yang dilaksanakan baik oleh Propinsi, kabupaten maupun kota. 
Kelima, menjadi clearing house pada saat terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan 
kerjasama tersebut pada tingkat antar propinsi atau antar kabupaten/kota pada propinsi 
yang berbeda. Dalam hal terjadi permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dalam 
pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah pada propinsi yang sama, namun propinsi tidak 
mampu menanganinya, Sekretariat Bersama dapat mengambil alih tanggung jawab 
tersebut. 
 

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang telah dibahas dimuka, maka secara 
umum dapat dikelompokkan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Bersama Kerjasama Antar 
Daerah sebagai berikut : 

 

1. Sosialisasi tentang keperluan KAD untuk efisiensi dan efektifitas 
pelayanan publik  

2. Pembinaan Kemampuan Daerah utk melaksanakan KAD (diluar bidang 
tugas Badiklat) 

3. Mediasi pelaksanaan KAD 

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KAD 

5. Clearing House 
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STRUKTUR KELEMBAGAAN SEKRETARIAT BERSAMA 

KERJASAMA ANTAR DAERAH 

 

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Bersama Kerjasama Antar 
Daerah, maka untuk menentukan struktur lembaga Sekretariat Bersama Kerjasama Antar 
Daerah ini perlu diperhatikan terlebih dahulu beberapa pertimbangan sebagai berikut : 
 
1. Bersifat menerus (tidak bersifat ad-hoc) 

 
Sebagai konsekuensi dari amanat Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007, 
Kerjasama Antar Daerah akan selalu menjadi urusan yang bersifat terus menerus dan 
tidak bersifat sementara. Artinya kegiatan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah ini 
akan selalu terjadi dengan berjalanannya pemerintahan. Dengan demikian, bentuk 
Sekretariat yang dalam institusi tidak mungkin lembaga yang bersifat temporer atau 
sementara.  Namun demikian, struktur kelembagaan ini harus bisa menampung 
berbagai bentuk kerjasama yang dalam pembinaan dan pengawasannya sering 
berbeda-beda bentuknya tergantung sector teknis yang dikerjasamakan. 
 
Keterkaitan lembaga Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah bersifat tetap 
adalah pada aspek pembiayaan dan pengadministrasian. Dibutuhkan adanya struktur 
tetap secara minimal untuk memberikan kewenangan bagi lembaga ini berfungsi 
sebagai lembaga tetap. Dengan demikian bangun kelembagaan ini adalah 
penggabungan antara strktur yang bersifat tetap dengan struktur yang fleksibel yang 
bisa berubah berdasarkan kebutuhan. 
 

2. Tidak menambah struktur baru di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri  
 
Dalam mengembangkan Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah, perlu jelas 
diatur kedudukan para anggota Sekretariat Bersama. Untuk itu perlu diacu kebijakan 
Menteri Dalam Negeri untuk tidak melakukan penambahan struktur baru dalam 
membangun Sekretariat Bersama.  
 

Struktur yang terbentuk akan terdiri dari : 
 

A. Pimpinan Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah yang terdiri dari unsur-
unsur: 

a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri sebagai 
Pimpinan 

b. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan 
c. Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah, BAPPENAS 

 
B. Sekretaris Sekber KAD yang terdiri dari unsur-unsur : 

a. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen. PUM sebagai Pimpinan 
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b. Sekretaris Ditjen. Bina Pembangunan Daerah, anggota 
c. Sekretaris Ditjen. Keuangan Daerah, anggota 
d. Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD,  Hubungan Antar Lembaga, Ditjen. 

Otoda   
e. Direktur Kawasan Khusus dan Kawasan Tertinggal, Deputi Bidang Regional 

dan Otonomi Daerah, BAPPENAS 
f. Asisten Deputi 5/V Urusan Wilayah Strategis, Kementerian Pembangunan 

Daerah Tertinggal 
g. Unsur Eselon II yang terkait dengan aspek teknik Kerjasama Antar Daerah 

C. Pelaksana Harian Sekretariat Bersama KAD 
 
Pelaksana Harian Sekretariat Bersama KAD tersebut merupakan pejabat setingkat 
eselon III yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kegiatan 
kepemerintahan termasuk dalam kewenangan mengelola anggaran yang menjadi 
tanggung jawabnya.  
 

D. Bagian-Bagian yang merupakan unsur pelaksana.  
 
Bagian-bagian merupakan pejabat setingkat eselon IV yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan kegiatan sesuai bidang tanggung jawabnya, terdiri dari : 
 

a. Bagian Sosialisasi dan Pembinaan 
b. Bagian Mediasi dan Pendampingan 
c. Bagian Monitoring dan Evaluasi 

E. Kelompok Tenaga Ahli 
 

Secara diagramatis struktur organisasi Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah 
adalah sebagaimana terlihat pada diagram struktur di bawah ini : 
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STRUKTUR KELEMBAGAAN 

SEKRETARIAT BERSAMA KERJASAMA ANTAR DAERAH 
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TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN 

DALAM SEKRETARIAT BERSAMA KERJASAMA ANTAR 

DAERAH 

 
Dengan bentuk struktur yang telah dibahas sebelumnya, maka tugas pokok dan fungsi 
masing-masing jabatan adalah sebagai berikut : 
 
a. Pimpinan Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah  

Pimpinan Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dalam rangka 
keberlangsungan dan percepatan Kerjasama Antar Daerah, termasuk didalamnya 
adalah melaksanakan pengarahan bagi percepatan Kerjasama Antar Daerah pada 
daerah-daerah prioritas. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. Menetapkan kebijakan di bidang kerjasama antar daerah;  
b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan program penanganan kerjasama 

antar daerah; 
 

b. Sekretaris Sekretariat Bersama KAD  
 
Sekretaris Bersama Kerjasama Antar Daerah mempunyai tugas penyiapan perumusan 
kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan Kerjasama Antar 
Daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan koordinasi sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan Kerjasama Antar 

Daerah 
b. Melaksanakan koordinasi mediasi dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Antar 

Daerah 
c. Melaksanakan koordinasi monitoring serta evaluasi pelaksanaan Kerjasama Antar 

Daerah 
d. Bekerjasama dengan Propinsi dalam rangka pelaksanaan pembinaan Kerjasama 

Antar Daerah di kabupaten diwilayahnya. 
 

c. Pelaksana Harian Sekretariat Bersama KAD 
 
Pelaksana Harian Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah mempunyai tugas 
menjaga penyelenggaraan seluruh proses pelaksanaan koordinasi dalam rangka 
Kerjasama Antar Daerah. 
 
Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Harian menyelenggarakan fungsi : 
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a. Melaksanakan penyiapan materi koordinasi sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah 

b. Melaksanakan penyiapan materi koordinasi mediasi dalam rangka pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah 

c. Melaksanakan penyiapan materi koordinasi monitoring serta evaluasi pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah 

d. Bekerjasama dengan Propinsi dalam rangka pelaksanaan pembinaan Kerjasama 
Antar Daerah di kabupaten diwilayahnya. 

  
d. Bagian-Bagian yang merupakan unsur pelaksana.  

1. Bagian Sosialisasi dan Pembinaan 
 
Bagian Sosialisasi dan Pembinaan mempunyai tugas  melaksanakan Sosialisasi dan 
pembinaan pelaksanakan kerjasama antar daerah. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Sosialisasi dan Pembinaan menyelenggarakan 
: 
a. Penyiapan materi bagi pelaksanaan sosialisasi pada daerah-daerah yang 

potensial untuk dilaksanakannya Kerjasama Antar Daerah 
b. Penyiapan materi bagi pelaksanaan pembinaan bagi daerah yang membutuhkan 

kemampuan Kerjasama Antar Daerah bekerjasama dengan  
c. Memberikan informasi kepada Daerah tentang : 

i. peraturan perundangan yang terkait dengan obyek yang dikerjasamakan 
ii. sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan 

iii. tata cara perolehan dana dan petunjuk pengadministrasiannya 
iv. contoh (best practices) daerah yang sudah melaksanakan kerjasama antar 

daerah maupun daerah yang sudah membentuk Badan Kerjasama Antar 
Daerah 

 
2. Bagian Mediasi dan Pendampingan 

Bagian Mediasi mempunyai tugas melakukan penyiapan materi bagi kegiatan 
mediasi serta melaksanakan kegiatan mediasi dalam rangka pelaksanaan Kerjasama 
Antar Daerah. 
 
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Mediasi dan Pendampingan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. memberi asistensi mengenai  
i. pra-studi kelayakan dan pembentukan badan kerjasama antar 

daerah 
ii. pembentukan badan kerjasama antar daerah 

b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi kepada daerah  
i. dalam rangka memperoleh dukungan dari sector dan lembaga 

ii. dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan 
perjanjian kerja sama.  

c. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan 
Menteri/Pimpinan Lembaga, untuk mendukung kesepakatan KSAD.  
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d. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan 
Menteri/Pimpinan Lembaga untuk hadir menyaksikan penandatanganan 
perjanjian KSAD.  

e. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan.  
f. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam penyelesaian 

perselisihan.  
g. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran,  
h. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan 

pertimbangan penyelesaian perselisihan.  
 

3. Bagian Monitoring dan Evaluasi 
 
Bagian Monitoring dan Evaluasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi bagi 
potensi daerah yang dapat melaksanakan Kerjasama Antar Daerah, bagi daerah yang 
membutuhkan Kerjasama Antar Daerah, serta bagi pelaksanaan Kerjasama Antar 
Daerah.  
 
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Monitoring dan Evaluasi melaksanakan fungsi 
: 
 
a. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan Kerjasama 

Antar Daerah yang sudah berjalan; 
b. pemantauan, analisis dan evaluasi kebutuhan Kerjasama Antar Daerah;. 
c. pengumpulan data dan pengolahan data serta penyiapan bahan untuk 

pelaksanaan koordinasi pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah; 
 
 

e. Kelompok Tenaga Ahli 
 
Kelompok Tenaga Ahli merupakan kelompok dengan keahlian yang terkait dengan 
bidang sosialisasi, pembinaan, mediasi dan pendampingan, maupun dari aspek-aspek 
teknik kerjasama sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri nomor 22 tahun 2009. 
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MEKANISME KERJA SEKRETARIAT BERSAMA 

Dengan memperhatikan pertumbangan kedudukan institusi, serta kemungkinan sturktur 
yang dapat dikembangkan, Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah lebih bersifat 
forum clearing house yang bersifat konsultatif terhadap pelaksanaan Kerjasama Antar 
Daerah yang ada di kabupaten/kota maupun propinsi. Dengan demikian, meskipun terletak 
pada lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Sekretariat Bersama Kerjasama 
Antar Daerah tersebut tidak akan mengambil tugas dan tanggung jawab yang sudah ada 
pada institusi yang ada saat ini, khususnya pada Direktorat Jederal Pemerintahan Umum. 
Untuk itu dalam pelaksanaannya, Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah akan 
bertindak dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu : 

 
1. Sebagai penyelenggara rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga yang 

terkait dengan obyek Kerjasama Antar Daerah. Rapat koordinasi ini menjadi 
institusi yang akan memberikan pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan 
Kerjasama Antar Daerah. 
 
Rapat tersebut diselenggarakan baik dalam rangka penyelenggaraan pembinaan 
Kerjasama Antar Daerah yang akan dilaksanakan, maupun dalam rangka 
menghadapi permasalahan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah baik yang ditemui 
oleh kementerian dan lembaga, maupun yang muncul dari aspek teknis dan 
administratip di daerah. 
 
Dengan demikian Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah dalam 
pelaksanakannya akan melaksanakan beberapa forum rapat, yaitu : 
 

a. Rapat Koordinasi Umum  
Rapat Koordinasi Umum yang akan dihadiri oleh wakil-wakil dari 
kementerian dan lembaga akan membahas tentang  

 aspek-aspek penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah secara umum 
terkait dengan progress pelaksaaan Kerjasama Antar Daerah  

 monitoring pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah khususnya dalam 
membahas wilayah-wilayah yang sudah membutuhkan kerjasama 
namun belum dilaksanakan oleh daerahnya masing-masing 

 kebutuhan pengaturan pada tingkat kementerian dan lembaga terkait 
dengan Kerjasama Antar Daerah. 

Rapat dihadiri sekurang-kurangnya unsur dari Kementerian Dalam Negeri cq 
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, BAPPENAS dan Kementerian 
Keuangan. Rapat bisa dihadiri oleh unsure kementerian atau lembaga lain 
yang terkait dengan obyek kerjasama. 
 
Rapar Koordinasi Umum diselenggarakan minimal setiap 3 (tiga) bulan 
sekali dan bila diperlukan Rapat Koordinasi Umum dapat dilakukan lagi. 
 

b. Rapat Koordinasi .Teknis 
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Rapat Koordinasi Teknis merupakan rapat yang diselenggarakan secaa 
sprsifik untuk membahas permasalahan Kerjasama Antara Daerah tertentu. 
Hal ini akan menyangkut hal-hal seperti : 

 Kebutuhan bantuan dalam rangka persiapan pengelenggaraan 
Kerjasama Antar Daerah 

 Penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan 
 Pembinaan terhadap pengakhiran penyelenggaraan Kerjasama Antar 

Daerah. 
Dalam rapat ini dihadiri oleh unsur-unsur dari Kementerian Dalam Negeri cq 
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, BAPPENAS dan Kementerian 
Keuangan dan daerah yang akan atau sedang melaksanakan Kerjasama Antar 
Daerah. Rapat bisa dihadiri oleh unsure kementerian atau lembaga lain yang 
terkait dengan obyek kerjasama. 
 
Rapat Koordinasi Teknis diselenggarakan saat diperlukan baik itu 
merupakan inisiatip dari kementerian atau lembaga, atau merupakan 
inisiatip dari pemerintahan daerah yang menyelenggarakan Kerjasama Antar 
Daerah. 

 
2. Sebagai penyelenggara kegiatan back office dalam menyediakan data untuk 

penyelenggaraan rapat koordinasi. Untuk pelaksanaan ini Sekretariat Bersama 
bekerjasama dengan instansi terkait. Dalam pelaksanaannya, sesuai strukturnya, 
maka Sekretariat Bersama melakukan langkah-langkah spesifik dengan selalu 
berkonsultasi dengan instansi terkait melaksanakan :  
 

a. Menyiapkan materi sosialisasi dan pembinaan yang dperlukan bagi 
penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah. Dalam menjaga terjadinya 
duplikasi, kegiatan Sekretariat Bersama lebih kepada pengumpulan bahan 
sosialisasi dan pengaturan mekanisme sosialisasi. Sedangkan 
penyelenggaraan sosialisasi yang bersifat umum dilaksanakan oleh 
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum untuk urusan umum 
pemerintahan, dan kementerian maupun lembaga lain terkait dengan 
wewenangnya. 
 

b. Pengumpulan data dan informasi tentang peyelenggaraan Kerjasama di 
Daerah. Guna menghindarkan duplikasi kegiatan, maka pengumpulan data 
dan informasi dalam rangka monitoring terhadap pelaksanaan Kerjasama 
Antar Daerah tertebut dilakukan dengan berkoordinasi penuh dengan 
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. 
 

c. Mengumpukan data yang terkait dengan permasalahan sebagai bahan 
masukan untuk pelaksanaan mediasi. Pengumpulan data tersebut dapat 
dilaksanakan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Daerah kepada 
Sekretariat Bersama, atau dalam rangka monitoring yang diselenggarakan 
oleh Sekretariat Bersama. Dalam hal diperlukan masukan bagi Menteri 



August 11, 2011 [RENCANA PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA KAD] 

 

44 
 

Dalam Negeri, Sekretariat Bersama dapat membantu  Direktorat Jenderal 
Pemerintahan Umum untuk menyusun konsep masukan kepada Menteri 
Dalam Negeri.  

 

Untuk memberikan tingkat akuntabilitas bagi Sekretariat Bersama Kerjasama Antar 
Daerah, setiap 6 (enam) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri 
dan ditembuskan minimal kepada Ketua BAPPENAS dan Mnteri Keuangan. 

 

Dengan mekanisme kerja Sekretariat Bersama ini akan dapat tercipta sebuah forum 
clearing house yang efektif namun tidak menciptakan duplikasi dengan tugas dan tanggung 
jawab instansi lainya. 
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PENUTUP 

Terdapat beberapa pertanyaan yang masih membutuhkan klarifikasi sebelum 
dilaksanakannya pembentukan Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah yaitu : 

 
a. Kejelasan pembagian tugas antara Direktorat Jenderal Bina Pembangunan 

Daerah dengan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dalam pembinaan 
Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah; 

b. Kejelasan pebagian tugas antara Direktorat Jenderal OTODA dengan 
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dalam pembinaan Sekretariat 
Bersama Kerjasama Antar Daerah. 

c. Kejelasan pembagian tugas antara Deputi Pengembangan Daerah Khusus 
dengan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum maupun Direktorat 
Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam pembinaan Sekretariat Bersama 
Kerjasama Antar Daerah. 

d. Apabila disepakati bentuk dan struktur Sekretariat Bersama Kerjasama 
Antar Daerah, apakah pembentukannya dilakukan dengan Surat Keputusan 
Menteri Dalam Negeri, atau bentuk lain seperti Surat Keputusan Bersama. 

 
Dengan adanya kejelasan terhadap pertanyaan diatas, diharapkan Sekretariat Bersama 
Kerjasama Antar Daerah akan dapat berfungsi secara efektif. 
  



August 11, 2011 [RENCANA PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA KAD] 

 

46 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



	  




	PENDAHULUAN
	PROGRES PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
	PERMASALAHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN KEBUTUHAN AKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

	LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
	KEDUDUKAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMBINA PENGAWAS KERJASAMA ANTAR DAERAH
	ISSUE TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

	TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT BERSAMA
	STRUKTUR KELEMBAGAAN SEKRETARIAT BERSAMA KERJASAMA ANTAR DAERAH
	TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN DALAM SEKRETARIAT BERSAMA KERJASAMA ANTAR DAERAH
	MEKANISME KERJA SEKRETARIAT BERSAMA
	PENUTUP

