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EXECUTIVE SUMMARY 
KAJIAN PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM MEMBANGUN 

KERJASAMA ANTAR DAERAH 
 

 

 

Dengan adanya pengaturan baru yang mempertajam peran pemerintah 
provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat dan sekaligus sebagai daerah otonom, 
maka diharapkan tidak akan terjadi disharmoni hubungan antara pemerintah 
provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Hal tersebut 
sebagaimana tercantum pada penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004, poin 4 
Pemerintahan Daerah, bahwa “Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi 
berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah dalam pengertian untuk 
menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi 
Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan 
kota”. 

Upaya pembinaan oleh pemerintah provinsi terhadap kabupaten/kota yang 
ada di wilayahnya dapat dilaksanakan melalui kerjasama antardaerah, dimana 
pengaturan tentang kerjasama antardaerah itu sendiri sebenarnya telah terwadahi 
di dalam Pasal 195 UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu bahwa:  

(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat 
mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada 
pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan 
saling menguntungkan. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan 
dalam bentuk badan kerjasama antardaerah yang diatur dengan 
keputusan bersama.  

(3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama 
dengan pihak ketiga.  

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang 
membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan 
DPRD. 

Dari substansi pasal di atas dapat dijelaskan bahwa kerjasama antardaerah 
dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, terutama 
dalam hal pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberadaan 
pemerintahan pada dasarnya untuk memberikan pelayanan publik kepada 
masyarakat. Dalam konteks ini, peran pemerintah provinsi untuk melakukan 
koordinasi terhadap kabupaten/kota yang ada di wilayahnya sangat diperlukan. 
Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) PP Nomor 79 Tahun 2005: 
“Koordinasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur”. 
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Kajian ini telah dilaksanakan di 6 (enam) Provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan 
Riau (Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta), Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten 
Kutai Kertanegara dan Kota Balikpapan),  Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram),  Provinsi Bali (Kabupaten Gianyar 
dan Kota Denpasar) dan Provinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten 
Boalemo).   

Berdasarkan hasil analisis dan studi pustaka maka dapat disimpulkan hal-
hal sebagai berikut : 
1. Kajian peran pemerintah provinsi dalam implementasi kerjasama antardaerah 

dipandang sebagai isu menarik dan cukup stratejik. Dikatakan menarik dan 
stratejik karena  tidak saja  isu ini relatif baru dan belum mendapat perhatian 
banyak pihak, tetapi juga karena posisi dan kewenangan  pemerintah provinsi 
sangat stratejik bagi keberhasilan suatu kerjasama antardaerah.  Sementara 
kerjasama antardaerah oleh banyak pihak di era sekarang ini dianggap 
sebagai suatu urusan yang urgen dan ‘mutlak’ dibutuhkan dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan publik. 

2. Urgensi kerjasama antaradaerah terutama karena beberapa alasan, 
diantaranya;  
a. Bahwa kerjasama merupakan urusan pemerintahan yang bersifat 

concurrent. Maksudnya, kerjasama adalah urusan bersama yang 
dilaksanakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota.  

b. Perkembangan daerah atau perkotaan belakangan ini sudah melampaui 
batas-batas wilayah administratif (provinsi, kabupaten/kota) termasuk 
pelayanan dan pembangunan, seperti tata ruang, jalan, transportasi, 
perdagangan, air, kesehatan, pendidikan, ketentraman ketertiban dan lain 
sebagainya.  

c. Percepatan pembangunan antardaerah dan dengan negara tetangga serta 
daerah tertinggal.  

d. Demi prinsip efesiensi dan efektifitas pelayanan publik.  
3. Menyadari urgensi dan kebutuhan akan kerjasama antardaerah ini, maka 

semua pihak dituntut untuk berperan aktif. Setiap level pemerintahan di 
negeri ini harus memainkan peranan yang besar untuk mendorong 
keberhasilan agenda kerjasama antardaerah. Terlebih bagi pihak pemerintah 
provinsi yang posisinya disamping sebagai wakil pemerintah pusat juga 
sebagai kepala daerah. Namun kenyataannya peran provinsi justru masing 
sering dipertanyakan, terutama oleh pemerintah kabupaten/kota dalam 
proses kerjasama antardaerah yang telah atau sedang berjalan selama ini.      

4. Sejauh ini peran provinsi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian 
utama, yakni  sebagai pihak pelaku/aktor yang melakukan kerjasama dan 
sebagai pihak pembina kabupaten/kota yang ada diwilayahnya. Kajian ini 
pada dasarnya mencakup kedua peran tersebut, namun mengingat 
urgensinya maka bahasan lebih ditekankan pada peran provinsi selaku 
’pembina dan pengawas’ kabupaten/kota yang ada di wilayahnya dalam 
melakukan kerjasama antardaerah mengikuti logika kewenangan provinsi 
sebagaimana diatur oleh undang-undang. 
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5. Dalam kapasitasnya sebagai ’pembina dan pengawas’, dinamika peran 
pemerintah provinsi dalam praktik kerjasama antardaerah yang nampak di 
wilayah provinsi (terutama di provinsi yang menjadi lokus kajian) dapat dijelas 
secara singkat sebagaimana paparan berikut.   
a.  Untuk kasus DIY, dinamika peran provinsi relatif berbeda dengan provinsi 

lain. Perbedaan itu terutama karena munculnya kontroversi (perbedaan 
pandangan) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten 
kota. Di satu pihak, pemerintah provinsi beranggapan bahwa selama ini 
mereka telah berperan aktif dalam setiap kerjasama antardaerah, 
sementara pihak kabupaten/kota justru berpendapat lain. Menilai bahwa 
selama ini pemerintah provinsi tidak optimal untuk tidak mengatakan 
tidak berperan sama sekali. Sekalipun dalam perkembangannya karena 
alasan kewenangan yang melekat pada provinsi sehingga provinsi dengan 
sendirinya harus terlibat, seperti dalam aspek legalitas terutama saat 
penandatangan keputusan atau kesepakatan kerjasama.  Munculnya 
perbedaan pendapat seperti telah disebutkan tadi, berkembang terutama 
dilatari oleh egosentrisme kabupaten/kota yang tidak lepas dari semangat 
pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1990. Terlebih bila dilihat dari 
pelaksanaan kerjasama antradaerah semisal Kartamantul, merupakan 
praktik kerjasama antardaerah yang terbentuk lebih awal dibanding 
dengan provinsi lain. Dengan kata lain semangat yang melandasi 
kerjasama Kartamantul pada awalnya mengacu pada UU No. 22 Tahun 
1990, yang kemudian diikuti dengan beberapa penyesuaian setelah UU 
No. 32 Tahun 2003 diberlakukan.   

b. Untuk Bali, peran provinsi dapat dilihat dalam praktik kerjasama 
SARBAGITA, SARBAGITAKU dan DSDP. Dalam kasus SARBAGITA, Inisiatif 
pada dasarnya datang dari kabupaten/kota. Peran provinsi kemudian 
adalah turut menkoordinir pertemuan antar bupati, yang ditindaklanjuti 
dengan berbagai bentuk peran lain. Seperti membuat pengaturan 
(regulasi), dan didalamnya pihak provinsi diminta untuk menjadi pembina, 
memfasilitasi, dan ikut menyelesaikan konflik bila terjadi masalah dalam 
proses kerjasama itu. Pengalaman positif SARBAGITA, kemudian 
mengilhami terbentuknya SARBAGITAKU dan DSDP. Di sini pihak provinsi 
terlibat semakin initens, bahkan tampil sebagai inisiator, menyusun 
perencanaan dan konsep, dan ikut serta dalam mencari mitra kerjasama, 
sampai pada upaya mempersiapkan pendanaan untuk mendorong 
keberhasilan kerjasama SARBAGITAKU dan DSDP.       

c. Pengalaman yang hampir sama terdapat di NTB. Bahkan peran provinsi 
NTB dalam berbagai kerjasama antardaerah nampak lebih maju dan 
komprehensif. Pihak provinsi telah terlibat sejak awal, mulai dari 
menggagas kerjasama, menyusun konsep, membuat perangkat peraturan, 
bahkan pendekatan siklus anggaran diterapkan dengan memasukkan 
program kerjasama dalam agenda pembangunan daerah. Sehingga 
masing-masing pihak bertanggungjawab dan berkewajiban menjalankan 
program-program kerjasama yang telah disepakati dan ditetapkan 
bersama. Peran provinsi seperti ini terlihat dalam kerjasama di bidang 
pendidikan untuk siswa miskin, kerjasama jaminan kesehatan 
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(Jamkesnas), kerjasama pengembangan pariwisata dan kerjasama di 
bidang peternakan yang bertajuk ”Bumi Sejuta Sapi”.  

d. Berbeda dengan DIY, Bali maupun NTB, peran provinsi Kalimantan Timur 
relatif masih terbatas. Dapat dimaklumi mengingat kerjasama antardaerah 
dalam lingkup kabupaten/kota juga masih terbatas. Namun yang patut 
diapresiasi dari pengalaman Kalimantan Timur adalah keberhasilan 
provinsi menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dibidang 
pendidikan. Program wajib belajar 12 tahun gratis dipastikan menjadi 
agenda pemerintah daerah (dimasukan dalam APBD masing-masing 
pemerintah kabupaten/kota) sebagaimana tertuang dalam naskah 
perjanjian bersama. Semua ini digagas oleh pihak provinsi, 
dikoordinasikan pelaksanaannya, bahkan ikut dalam pendanaan.      

e. Tidak berbeda jauh dengan Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo juga 
memainkan peran khususnya kerjasama di bidang penanggulangan 
kemiskinan. Keterlibatannya terlihat dalam mengkoordinasikan dan 
mengontrol terlaksanannya program ini. Inisiatif untuk meminta BPKP 
Sulawesi Utara untuk mengaudit APBD masing-masing  kabupaten/kota 
dan juga provinsi sebagai bentuk jaminan terimplementasikannya MoU 
merupakan langkah konkrit pemerintah provinsi dalam urusan kerjasama 
antardaerah.  Keenam, Kepulauan Riau. Sebagai provinsi baru, 
nampaknya harus banyak belajar dari daerah lain. Karena ternyata 
pengalaman dalam menjalankan kerjasama internasional tidak diikuti 
dengan kerjasama antardaerah. Ironisnya, unit yang menangani bidang ini 
pun masih sebatas sub-bagian yang berada di bawah Kepala Bagian 
Pemerintahan Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.  Dan yang 
cukup memperhatikan karena ternyata kesadaran untuk menjadikan 
kerjasama antardaerah sebagai suatu prioritas kebijakan belum nampak 
pada aparatur pemerintah daerah di semua level. Oleh karenanya wajar 
bila yang yang terjadi adalah keterbatasan peran provinsi dalam urusan 
ini.  

6. Masalah keterbatasan peran pemerintah provinsi memang perlu terus 
diwacanakan. Dalam pengamatan di lapangan, keterbatasan peran itu 
dipandang lebih dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya:  
a. Dari sisi regulasi dimana peraturan yang ada belum dianggap menyentuh 

aspek-aspek praktis kerjasama antardaerah. Karena belum ada juklak dan 
juknis yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah.  Akan tetapi, 
ke depan sepertinya sebagian kendala atau masalah di atas tidak lagi 
dapat dijadikan dalih atau alasan mengingat telah dikeluarkannya 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk 
Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah dan Nomor 19 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah.  

b. Dari sisi kelembagaan terutama karena belum semua pemerintah provinsi 
atau kabupaten/kota melakukan restrukturisasi organisasi pemerintahan 
sesuai amamat PP nomor 41 tahun 2007 dan belum semua pemerintah 
daerah membentuk Tim Koordinasi Kerjasama sesuai Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 193/1709/SJ tahun 2008.  
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c.   Sumber Daya Manusia, baik karena alasan kualitas maupun jumlah  
aparatur yang terbatas atau karena alasan lain semisal pergantian 
personil karena kebijakan mutasi atau alasan lain seperti suksesi 
pimpinan/elit pemerintah daerah dengan segala konsekuensinya.  
Pendanaan atau pengganggaran. Alasan klasik ini selalu dijumpai dalam 
setiap urusan, tak terkecuali di bidang kerjasama daerah. Mulai dari siapa, 
seperti apa pola pembagiannya, serta dari mana sumbernya, turut 
mewarnai kelancaran dan keberhasilan suatu bentuk kerjasama.    

d.  Masalah koordinasi.  Lemahnya koordinasi antar level pemerintah (antar 
pemerintah pusat, pemeritah provinsi, dan pemerintah kapupaten/kota) 
dalam suatu urusan kerjasama dijumpai misalnya dalam kasus DSDP. 
Koordinasi akan lebih sulit lagi bila semangat egosentrisme dihinggapi 
oleh pemerintah daerah dengan dalih otonomi daerah yang salah kaprah. 
Ditambah dengan beberapa persoalan lainnya seperti, faktor belum 
teridentifikasinya urusan kerjasama secara baik,  ketidaksiapan 
masyarakat, atau justru pemerintah daerah itu sendiri yang tidak 
menganggap penting kerjasama antardaerah sehingga tidak dijadikan 
sebagai satu prioritas kebijakan. 

7.  Kedepan, peran provinsi seharusnya dioptimalkan. Beberapa model peran 
sangat mungkin dilakukan mulai dari (i) Model Regulatif, (ii) Model Inisiatif, (iii) 
Model Koordinatif, (iv) Model Fasilitatif, (v) Model Negosiatif, (vi) Model 
Mediatif, (vii) Model Arbitratif, (viii) Model Monitoring dan Evaluasi. Peran-
peran ini sepatutnya dijadikan bahan pemikiran dan dasar pijakan dengan 
tetap memperhatikan tingkat kebutuhan masing-masing pemerintah daerah 
yang akan merealisasikan suatu  kerjasama antardaerah.    

Dari hasil analisis data lapangan, tim kajian memberikan beberapa catatan 
sebagai bentuk rekomendasi kajian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perlu ada upaya dari semua pihak untuk mendorong tumbuhnya pemahaman 

akan urgensi pelaksanaan kerjasama antardaerah yang ditindaklanjuti adanya 
sikap dan komitmen  dengan menempatkan urusan kerjasama antardaerah 
sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah di daerah yang diwujudkan 
dalam bentuk produk-produk hukum di daerah.  

2. Untuk mendukung terealisasinya point pertama di atas, pemerintah daerah 
dituntut untuk segera melakukan langkah-langkah strategik dan segera 
mengidentifikasi urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dalam 
kerangka kerjasama antardaerah.  

3. Sosialisasi peraturan perundangan secara terus menerus dan berkelanjutan, 
mulai dari PP 50/2007, Surat Edaran  Mendagri tentang perlunya membentuk 
Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, dan Permendagri No. 22 Tahun 2009 
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah dan Nomor 19 Tahun 
2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah.  

4. Koordinasi antar pemerintah terkait kerjasama antardaerah, mulai dari tingkat 
pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang selama ini 
dipandang lemah menjadi tantangan bagi semua pihak. Upaya-upaya 
koordinasi yang intensif untuk menyamakan persepsi, sinkronisasi program 
dan kegiatan merupakan hal yang mutlak diperlukan.     
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5. Pemerintah khususnya provinsi dan kabupaten kota perlu melakukan upaya 
peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur penyelenggara kerjasama, 
karena hal itu ikut menentukan tingkat keberhasilan kerjasama. Khusus untuk 
peningkatan kualitas pemahaman, pemerintah daerah secara intens perlu 
melakukan pembekalan, pelatihan, workshop atau kegiatan semacamnya.  

6. Untuk lebih mengoptimalkan dan memberdayakan peran pemerintah provinsi, 
maka perlu segera dibentuk kelembagaan kerjasama sesuai amanat PP No. 
41 Tahun 2007. Dukungan dari elite pemerintah daerah untuk segera 
melakukan restrukturisasi organisasi pemerintahan dengan membentuk 
kelembagaan untuk membidangi kerjasama merupakan langkah yang tepat. 
Penyamaan nomenklatur kelembagaan tentu tidak perlu dipaksakan 
mengikuti nama kelembagaan di daerah lain, namun sebaiknya menyesuaikan 
dengan kebutuhan masing-masing daerah.      

7. Mengoptimalkan pelaksanaan model-model peran pemerintah provinsi dalam 
mewujudkan kerjasama antardaerah. Bahkan sangat memungkinkan untuk 
melakukan inovasi baik dalam upaya mencari model-model  peran lain yang 
dianggap sesuai dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi 
masing-masing daerah.   

8. Menuangkan model-model peran pemerintah provinsi ke dalam dokumen 
kebijakan sebagai landasan legalitas dalam mengoptimalkan peran provinsi 
dalam kerjasama antardaerah.  

9. Menumbuh-kembangkan pemahaman dan kesadaran masyarakat adalah hal 
yang tidak boleh diabaikan. Sebab dukungan dan partisipasi masyarakat 
merupakan faktor tersendiri bagi suatu keberhasilan kerjasama antardaerah. 
Oleh karenanya berbagai cara dalam rangka sosialisasi program pemerintah 
kepada masyarakat menjadi penting untuk dilaksanakan.  

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

vii 

 

 


