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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Intergovermental Network 

Di dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah harus berdasar pada 

kepentingan bersama denga para daerah yang akan melaksankan kerjasama yang 

dimana sebagai anggota kerjasama, di dalam pembentukan kerjasama dengan 

memperhatikan patisipasi dan bersifat fleksibel yang dimana di dalamnya dapat 

melahirkan konsensus. Menurut Robert Agranoff, Intergovermental Network salah 

satu wadah yang dimana terjadinya proses untuk saling memahami dan mengetauhi 

satu sama lain, dengan memberikan pertukaran informasi, meyelesaikan 

permaslahan dengan mengidentifikasi bersama serta membuat rencana aksi untuk 

mengatasi permasalahan yang ada di dalam kerjasama antar daerah.14 Hubungan 

yang ada di dalam jajaran pemerintaj dapat bersifat Horizontal (antar daerah), 

sehingga dalam pelaksanaan kerjasama dengan menganut sifat horizontal 

intergovermntal network ini merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan 

di dalam pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah. 

Alternatif yang terjadi di dalam pengelolaan dalam hubungan antar jajaran 

pemerintah dapat dikedepankan dengan melihat basis network dan dapat membantu 

permasalahan daerah dengan mengedepankan basis tekhnologi dan sistem yang 

dapa membantu dalam perjalanan kinerja pemerintah. Jika dalam perjalanan 

pemerintah hanya mengedepankan sifat vertikal (pusat-daerah) dengan 

 

14 Goss, Sue, 2001, Making Local Governance: Network, Relationship and The Management Of 

Change, New York: Palgrave, Hal. 94-95. 
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mengkolaborasikan sifat hirarkis, pemerintah pusat akan cenderung mengalami 

kesulitan di dalam menerima resistensi pemerintah daerah. Jika Pemerintah Daerah 

mengandalakan prinsip otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan sulit 

dikendalikan sehingga mudah terjadi tidak adanya integrasi pola pembangunan di 

dalam pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks demikian, membutuhkan 

kerjasama antar daerah sebagai kerangka hubungan kerja yang dapat dilakukan oleh 

kedua daerah atau lebih dengan jajaran yang seimbang dengan memiliki tujuan 

bersama untuk mensejahtererakan masyarakat. 

Dibeberapa Negara yang menjalankan Intergovermental Network  dapat 

memberikan perkembangan yang dimana dimensi kolektivitas dan networking yang 

ada di dalam lembaga kerjasama antar pemerintah daerah dapat memberikan 

kompensasi keterbatasan yang inhernt di daerah, naik dalam permasalahan 

nasional, maupun melaksankan tugas serta wewenang di dalam daerahnya. 

Beberapa contoh pola kerjasama antar daerah dinegara lain yang cukup menonjol 

antara lain SALGA (South Africa Local Government Association) di Afrika Selatan, 

LCP (The League of Cities of the Philippines) di Fillipina, dan CoR (Committe of 

the Regions) di Uni Eropa.15 Dari ketiga contoh kerjasama yang ada di dalam 

pembahasannya menjelaskan mengenai forum kerjasma antar daeah yang dibangun 

berdasarkan kebutuhan lokal dengan memberikan konstribusi yang sangat 

signifikan dalam peningkatan kerjasama masyarakat dalam memberikan pelayanan 

publik. 

 

15 Lodo, Marcell D, 2005, segitiga yang perkokoh otonomi daerah: pola pembangunan SINGBEBAS 

( Singkawang, Bengkayang dan Sambas Kalimantan Barat), Cess dan JPIP; Surabaya, hlm 30. 
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1. Kemunculan IntergovernmentaL Networks dalam paradigma 

Kerjasama Antar Daerah 

Adanya pergeseran paradigma dari government ke arah governance 

menjadikan adanya paradigm baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. 

Yangmana dengan pergeseran paradigm tersebut menekankan pada adanya 

kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya kerjasama antar daerah baik 

secara praktik maupun teoritis menjadikan suatu kerjasama antar daerah dari yang 

sekedar kerjasama (cooperation) menjadi semangat (collaboration).  

Kerjasama antar pemerintah daerah (integovernmental cooperation) oleh 

Patterson dimaknasi sebagai “an arrangement between two or more governments 

for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual 

problem.” Dalam definisi tersebut memberikan makna adanya kepentingan 

bersama yang mendorong  dua atau lebih pemerintah daerah untuk dapat 

memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama dengan 

pengaturan bersama dan sukarela dengan adanya tujuan dan target tertentu yang 

harus dicapai oleh masing-masing daerah.16 Maka, secara umum dalamkerjasama 

antar daera terdapat unsur kegiatan, beberapa pihak yang terlibat dan pencapaian 

tujuan. 

Sedangkan, kolaborasi menurut Ann Marie Thomson dalam tulisannya yang 

berjudul “Collaboration Processes : Inside the Black Box” dijelaskan bahwa 

 

16 Ringkasan Disertasi Hadi Warsono, (2009). Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar 

Daerah (Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah Yang Berdekatan di Jawa 

Tengah). Yogyakarta, Hal.10. 
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terdapat suatu knsep yang mirip dengan kerjasama tetapi memiliki makna yang 

lebih dalam, yakni kolaborasi. Adapun perbedaan kooperasi, koordinasi, dan 

kolaborasi berbeda dalam tingkat kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan 

kompleksitasnya. Sebuah kerjasama (cooperation) yang menggabungkan 2 sifat, 

yakni saling memberi atau bertukar sumberdaya dan sifat saling menguntungkan 

akan mengarah pada sebuah proses kolaborasi17  

Sehingga dalam kolaborasi (collaboration)  mencakup adanya tindakan 

kolektif  dengan tingkatan yang lebih tinggi dalam pembentukan kerjasama antar 

daerah yang tidak hanya saling menguntungkan dan adanya kesamaan  tujuan, 

melainkankan juga mendukung adanya interaksi antar daerah melalui negosiasi 

baik yang bersifat formal maupun informal dalam suatu aturan yang disepakati 

bersama dengan berlandaskan rasa  saling percaya. Intinya, meskipun hasil atau 

tujuan akhir dari proses kerjasama antar daerah tersebut bersifat pribadi tetap 

memiliki hasil atau keuntungan lain yang bersifat kelompok. 

Lebih lanjut, Thomson mengembangkan definisi kolaborasi menjadi suatu 

tindakan bersama  untuk mengeksplorasi perbedaan-perbedaan dantara para pihak 

secara bersama-sama untuk menyusun solusi dan menerapkannya secara bersama, 

adanya interaksi untuk negosiasi dan menyusun struktur dan aturan pengelolaan 

hubungan antar pihak. Para pihak merencanakan tindakan atau keputusan untuk 

mengatasi isu-isu secara bersama. Dalam mekanisme tersebut menakankan adanya 

interkasi yang berkaitan dengan kegiatan sharing atas norma dan manfaat yang 

saling menguntungkan. Maka, perbedaan makna dan paradigma dalam cooperation 

 

17 Ibid, Hlm. 19. 
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dan collaboration ini menjadikan collaboration  jauh lebih efektif dibandingakn 

dengan cooperation. 

Maka, dalam konteks kerjasama antar daerah terdapat dua pola hubungan 

antar pemerintah daerah yakni intergovernmental relations dan intergovernmental 

management. Intergovernmental relations merupakan suatu pola organisasi antar 

daerah yang hanya memungkinkan adanya koordinasi dalam aspek umum eilayah 

kerjasama, sedangkan intergovernmental management merupakan sutau pola 

organisasi antar daerah yang memberikan adanya peluang penyelenggaraan 

manajemen yang terkendali penuh dengan sektor kerjasama yang jelas dengan 

mengedepankan networking. 

Berdasar pada penjabaran diatas maka terjadinya pergeseran hubungan antar 

organisasi pemerintah, khususnya dalam kerjasama juga telah menggeser perhatian 

terhadap teori-teori organisasi tradisional yang terceminkan dalam 

intergovernmental relation yang berbatas pada model intra-organisasi. Berbeda 

halnya dengan intergovernmental management yang berorientasi pada networks 

yang terbentuk berdasar pada hubungan antar/inter organisasi. Dimana saat ini 

hubungan kewenangan antara daerah otonom provinsi dengan daerah otonom 

kabupate/kota tidaklah bersifat hierarkis. Sehingga daerah memiliki kewenangan 

untuk mengurus urusan-urusan pemerintahannya secara lintas sektoral . Dari sinilah 

adanya pergeseran paradigma dalam kerjasama antar daerah dengan berdasar pada 

interorganizational networks sebagai suatu pola yang mengatur hubungan antar 

pemerintah, baik hubungan secara vertikal maupun horizontal. 
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2. Komponen dalam pencapaian Intergovernmental Network 

Setelah memahami penjabaran diatas, langkah selanjutnya ialah memahai 

komponen dalam pencapaian intergovernmental networks menurut Agranoff 

berdasar Intergovernmental Networks sebagai berikut :18 

a. Pihak yang terlibat dalam kerjasama (Administrator / Specialist) 

Merupakan para pihak bertindak sebagai penggerak kerjasama dengan 

berdasar pada kapasitasnya di dalam organisasi. Adapun peran para administrator 

sebagai inisiator dan implementator dapat diwujudkan melalui beberapa 

peningkatan interaksi dengan pihak lain diluar lembaganya, yangmana dalam hal 

ini ialah pihak-pihak terkait yang dianggap relevan dengan arah perencanaan dan 

pelaksanaan kerjasama, memegang peranan penting dalam aktivasi kerjasama 

hingga peningkatan kinerja kerjasama antar daerah.  Hal ini sebagai bentuk 

tanggung jawab dari para pemangku kepentingan sebagai bagian dari pengelola 

program dan lembaga yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kerjasama.  

b. Partisipasi organisasi pendukung (Participating Organizations) 

Merupakan partsipasi organisasi pendukung kerjasama yang berasal dari 

salah satu atau kedua daerah sebagai fasilitator dan pihak yang mendukung adanya 

akses terhadap sumber pendanaan yang akan digunakan sebagai pendukung 

kerjasama. Sehingga dalam tahap kedua ini terjadi komunikasi lintas sektoral  

dengan tujuan pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan pemrograman 

sebagai bentuk eksplorasi informasi dan  dukungan sumber daya yang dimiliki oleh 

masing-masing organisasi maupun daerah yang terlibat. 

 

 

18 Agranoff, R. Op.Cit.,23-28 
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c. Proses terjadinya kerjasama (Interagency / Interorganizational Processes) 

Merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kerjasama karena terjadi 

pengembangan jaringan kerjasama antar pihak yang terlibat. Yakni terjadinya 

pertukaran informasi, identifikasi maalah, dan pembentukan kesepakatan antar 

daerah. Sebagai satu tahap yang mengarah pada kepercayaan dan komitmen 

masing-masing pihak dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara 

komperehensif berdasar pada keputusan bersama yang telah disepakati, atau dengan 

kata lain satu kebijakan, satu organisasi, dan satu akuntabilitas guna mencapai 

kinerja kerjasama yang selaras.  

d. Hasil kerjasama (Interagency / Interorganizational Outcomes) 

Merupakan pencapaian dari kerjasama yang telah diputuskan bersama, 

dimana dalam rangka pencapaian target tersebut telah melewati proses pertukaran 

informasi dan sumber daya hingga adaptasi teknologi lintas sektoral. Dapat 

dikatakan bahwa dalam komponen ini ialah sebagai target dan capaian strategi yang  

telah disepakati bersama dan berdasar pada porsi masing-masing pihak. 

Berdasar pada keempat komponen proses dan hasil yang harusnya dipenuhi 

dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah mampu menjelaskan bahwa dalam suatu 

kerjasama dukungan antar pihak yang terkait dengan kerjasama sangatlah penting. 

Hal demikian ini dilalukan guna serangkaian proses dan pelaksanaan kerjasama 

antar daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang menjadi tujuan utama dalam 

kerjasama. Hal penting lainnya ialah kesetaraan kedudukan antar masing-masing 

pihak juga menjaid hal krusial dalam pelaksanaan kerjasama. 
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3. Intergovermental Network dalam Format Kelembagaan Kerjasama 

Antar Daerah 

Dalam proses membangun kerjasama antar daerah dengan memperhatikan 

kepentingan bersama dengan partisipatif dan fleksibel. Format  kelembagaan 

kerjasama antar daerah dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan 

kondisi yang ada didalam kerjasama antar daerah tersebut. Terpenting dalam format 

kelembagaan memperhatikan kebutuhan yang ada dimasing-masing daerah sebagai 

anggota kerjasama dalam lembaga kerjasama antar daerah. Secara makro, terdapat 

beberapa perwujudan dari Intergovermental Network pada tingaktan daerah:19 

1. Information Network, dimana daerah dapat membuat forum yang 

digunakan sebagai pertukaran kebijakan dan program serta tekhnologi 

sebagai solusi atas masalah-masalah bersama  

2. Development Network, dimana engagement dari masing-masing daerah 

lebih tinggi karena adanya interaksi antar daerah bukan hanya melakukan 

pertukaran informasi tetapi juga didukung dengan adanya pelayanan yang 

secara langsung dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas informasi 

yang ada di dalam daerah sebagai pemecah solusi atas masing-masing 

permasalahannya.  

3. Outreach Network, dimana jaringan yang ada di dalam pemerintah daerah 

dapat berjalan dengan solid dengan adanya program strategi yang 

ditunjukkan dalam dokumen perencanaan untuk masing-masing daerah. 

Program strategik dapat diadopsi dan dilaksanakan daerah lain (dengan 

 

19 Agranoff Robert, 2003.Loc.cit 
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fasilitas sebagai struktur organisasi partner atau organisasi penyandang 

dana) 

4. Action Network, merupakan aksi dalam intergovermental network  yang 

solid. Dimana dalam action network ini daerah secara bersama-sama 

membuat serangkaian program aksi bersama untuk dijalankan oleh 

masing-masing daerah sesuai dengan prosinya. Dalam pelaksanaanya 

dengan memperhatikan forum koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagai 

aksi dalam pelaksanaan kerjsama antar daerah. 

Secara lebih dalam rentang alternatif dalam format kelembagaan kerjasama 

antar daerah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Lembaga kerjasama, didalamnya merupakan forum untuk merumuskan, 

menkomunikasikan dan koordinasi rencana dan kegiatan dalam sektor-

sektor yang ada didalam lingkup kerjasama dan sebagai lembaga 

monitoring yang ada didalam kegiatan kerjasama. 

b. Forum Koordinasi, monitoring dan evaluasi, forum ini berperan sebagai 

komunikasi dan koordinasi dalam rencana serta kegiatan dalam sektor-

sektor yang ada didalam lingkup kerjasama. Ruang yang terjadi dalam 

kerjasama mencakup koordinasi teknis pelaksnaan dan penganggaran. 

Dalam forum koordinasi memiliki pengikat yang kuat sebagai 

penyeimbang informasi yang ada di dalam bidang-bidang yang ada 

didalam kerjasam yang dihasilkan dari kesepakatan bersama. Forum 

monitoring dan evaluasi sebagai koordinasi teknis pelaksanaan, 

penganggaran serta mengawasi jalannya pelaksanaan kerjasama dan 

evaluaasi pelaksanaan kegiatan 
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4. Intergovermental Network sebagai Mekanisme Kerjasama Antar Daerah 

Perwujudan dalam kerjasama antar daerah berbasis intergovermental 

Network berbeda dengan tingkatan daerah dengan mengedepankan karakter 

kerjsama antar daerah yang mengedepankan pola organisasi yang sangat rasional. 

Pola organisasi yang rasional memiliki gambaran organisasi yang terstruktur dans 

istematis, didalam unit kerjasama memiliki tujuan yang sangat jelas, prosesnya 

teradmisnistrattif dan terarah pada tujuan tertentu, pengambilan keputusan 

tergantung pada pemiliki kewenangan dengan tujuan yang sangat jelas. Kerjasama 

yang berbasis networking atau jaringan ini berdasar pada inter--relasi yang dimana 

dilakukan oleh daerah, daerah akan melakukan tujuannya dengan bebas dan mandiri 

sesuai dengan urusan yang ada pada daerahnya. Didalamnya tidak memiliki struktur 

kewenangan yang sentral dan tujuan didalam kerjasama sama tersebut hasil dari 

kesepakatan daerah yang sudah menjadi forum kerjasama antar daerah sebagai 

wujud dari pelaksanaan atas aksi bersama (collective action).20 

Mengembangkan proses intergovermental network perlu adanya komunikasi 

antar daerah yang menajdi forum kerjasama dengan menekan pada pelaksanaan 

aksi bersama tanpa adanya aktor tunggal sehingga didalamnya dapat dilaksanakan 

aksi bersama, negoisasi dalam tujuan, menganut pemahaman bersama dengan 

kesepakatan yang ada didalam forum kerjasama antar daerah tersebut. Adapun 

dalam pengembangan intergovermental network ini dengan adanya struktur intensif 

dengan adanya kumpulan peraturan yang ada di dalam rencana aksi yang telah di 

 

20 Klijn, E.H Policy Networks: An Overview dalam Kickert, Walter J.M., Erik-Hans Klijn dan Joop F.M. 

Koppenjan, Managing Complex Networks Strategies for the Public Sectors, London: SAGE, 1999, Bab 2. 
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sepakati di dalam forum kerjasama antar daerah.21 Dengan konteks ini maka perlu 

adanya 2 strategi pada tingkatan daerah dengan menggunakan strategi kedalam 

(game management) dan stratrgi keluar (network structure). Penjelasan kedua 

strategi ini sesuai dengan penjelasan pada Tabel 2.1 tentang strategi untuk 

pengelolaa jaringan. 

Tabel 2.1 Strategi Untuk Pengelolaan Network 

 Game Management Network Structure 

Ide 

- Perjanjian 

- Memperngaruhi presepsi  

- Bargaining  

- Pembangunan bahasa yang 

sama 

- Pencegahan/pengenalan ide 

- Pendorong refleksi 

- Reframing 

- Perubahan kebijakan formal 

Aksi 

- Selective (de-)activating 

- Pengaturan 

- Mengorganisasikan 

konfrontasi 

- Pengembangan prosedur 

- Pendorongan fasilitasi, 

pembrokeran, mediasi, dan 

arbitrasi 

- Network (de-)activating  

- Reformasi konstitusional 

(merubah aturan dan 

sumberdaya) 

- (De-)coupling games 

- Perubahan struktur internal 

dan posisi aktor 

- Perubahan relasi 

- Manajemen oleh chaos 

Dengan melihat tabel 2.1 strategi kedalam atau game management tujuannya 

untuk menciptakan kesadaran akan kepentingan dalam menjalankan kerjasama 

antar daerah yang di dalam perencanaan melibatkan perjanjian serta ide yang ada 

di dalam game management serta didukung dengan rencana aksi sesuai dengan 

strategi. Sedangkan strategi keluar atau Network Structure tujuannya untuk 

memperngaruhi di dalam kerjasama antar daerah dapat dijalankan atau sbagai 

 

21 Ibid Klijn hlm 187-188 
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jembatan dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah dengan memberikan dukungan 

melalui kerangka hukum, masyarakat, privat sector, dan struktur intensif.22 

Mengembangkan intergovermental network pada tingkat daerah, ada 

beberapa hal yang harus dijalankan seperti daerah dapat menjalankan kerjasama 

secara bersama dalam mensepakati sasaran dari kerjasama lintas batas. Dengan 

adanya kesepakatan daerah dapat menggunakan jaringan yang dibentuk misalnya 

pertukaran informasi, perencanaan strategis, atau aksi bersama yang begitu luas 

dengan pengumpulan sumber daya.23 Adanya pembagian strategi, peran dan 

tanggung jawab dari masing-masing daerah yang telibat didalam kerjasama untuk 

mencapai tujuan di dalam kesepakatan kerjasama. Dari kedua pengembangan ini 

juga diperlukan sistem monitoring dan evaluasi sebagai bahan jaminan network dan 

relevansi bagi daerah yang terlibat di dalam kerjasama. Proses pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi tetap dengan memperhatikan startegi kedalam dan luar 

sebagai acuan dalam pelaksanaan dan manfaat pada daerah dapat membangun 

potensi sebagai mendorong kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan 

partisipasi pelayanan publik setiap daerah.  

Adapun faktor pendukung di dalam kerjasama bebasis networking sebagai 

pengembangan dalam intergovermental network pada tingkatan daerah diantaranya 

seperti adanya fokus outward dari daerah yang tergabung didalam jaringan dengan 

adanya fokus outward ini keinginan bersama dari para daerah untuk melihat sesuatu 

dalam gambaran besar sehingga menimbulkan. Adanya refleksi dari para daerah, 

 

22 Laporan Akhir Program Pasca Sarja dan APEKSI. 2007, model kerjasama antar daerah. PLOD 

UGM; Yogyakarta, Hlm 13 
23 Ibid. Hlm 14 
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adanya kesadaran sendiri dari daerah akan peran dan tanggung jawab, adanya 

kapasitas daerah untuk berbagi belajar dan adanya komunikasi yang efektif antar 

daerah. 

Terkait dengan faktor-faktor yang memperngaruhi pengembangan 

intergovernmental network pada tingkat daerah, peranan pemerintah pusat juga 

sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengembangannya, pemerintah 

pusat seyogyanya tidak melakukan intervensi lembaga kerjasama antar daerah yang 

ada. Alih-alih melakukan intervensi, pemerintah pusat sebaiknya justru mendukung 

pengembangan intergovernmental network ini dengan cara memperluas ide dan 

tujuannya ke lembaga-lembaga yang lain. Selain itu, pemerintah pusat dapat 

bertindak sebagai manager network yang mencoba untuk menfasilitasi proses 

interaksi antar daerah jika memang intergovernmental network pada tingkatan 

daerah yang sudah ada ternyata belum berfungsi secara optimal. Bahkan pemerintah 

pusat juga dapat memberikan peran sebagai pembangun network jika 

intergovernmental network pada tingkatan daerah belum terbentuk. Faktor lain 

yang juga tidak kalah pentingnya adalah eksistensi dan peranan dari inisiator untuk 

melakukan aktivasi dalam membangun dan mengelola intergovernmental network 

ini. Dengan demikian, leadership juga menjadi faktor yang sangat penting dalam 

membangun dan mengelola intergovernmental network.24 

Selain pemerintah pusat, dukungan dari pemerintah daerah juga sangat 

penting dalam mendukung kinerja dan keberlangsungan kerjasama antar daerah. 

Dukungan pemerintah daerah tidak saja berasal dari kalangan eksekutif daerah 

 

24 Laporan Akhir Program Pasca Sarjana dan APKESI. Loc cit hlm. 16. 
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namun juga berasal dari kalangan legislatif daerah. Dalam periode saat ini 

eksistensi dan peranan legislatif daerah sangat penting dalam proses pembuatan 

kebijakan internal daerah.  

5. Alternatif Kerangka Regulasi Kerjasama Antar Daerah 

Alternatif yang digunakan sebagai dasar hukum dalam kerjasama antar 

daerah diantaranya adanya perjanjian atau kesepakatan bersama, menyangkut 

materi yang merupakan hal yang sangat prinsipil dan memerlukan pengesahan. 

Perjanjian ini salah satu bentuk alternatif sebagai bentuk persetujuan, dalam 

persetujuan ini didalamnya mengenai peraturan dalam hal-hal teknis. Kerangka 

regulasi dari hasil kesepakatan bersama akan diumumkan sebagai perjanjian yang 

yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan umum dari para pihak yang bersepakat 

untuk melakukan kebijakan-kebiajakn yang akan datang. Salah satu bentuk hasil 

kesepakatan seperti Momerandum of Understanding (MoU), yang didalamnya 

mengenai bentuk perjanjiuan yang umum yang dapat mengatur pelaksanaan 

perjanjian induk. Dalam kerangka hukum kerjasama antar daerah ada beberapa 

catatan bahwa dalam pengaturan legal-formal bagi kerjasama antar daerah bisa 

menjadi counterproductive dengan memperhatikan jaringan yang dapat dibangun 

dalam forum maupun lembaga kerjasama antar daerah.25 

Seperti sudah diuraikan.dimuka, karakter network sangat berbeda dengan 

karakter relasi yang dikelola secara.legal-formal yang biasanya bersifat lebih kaku 

dan sangat ketat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin formal 

 

25 Iskandar dalam Pramono, R.Budi, Insiasi Kerjasama Antar Daerah (kerjasama pengembangan 

pariwisata antar 13 13 kabupaten/kota di DIY dan Jawa Tengah dalam Java Promo, Tesis Program 

Politik lokal dan Otonomi daerah Program pasca sarjana UGM Yogyakarta, 2005, tidak di 

publikasikan 
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pengaturan kerjasama antar daerah tersebut maka derajat.network-nya menjadi 

makin lemah.26 Tidak mengherankan jika yang kemudian bisa terjadi justru masih 

dominanya paradigma berorganisasi lama.(intergovernment relationship) dalam 

mengelola lembaga atau forum kerjasama antar daerah. 

Kesadaran akan pentingnya kerjasama antar daerah seperti ini disebutkan 

diatas sudah menjadi kesadaran bersama semua pihak di Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan jaminan kerjasama antar daerah dalam UU No.32 Tahun 2004 

Bab IX tentang kerjasama dan penyelisihan dalam pasal 195 dan pasal 196. 

Pelaksanaan Kerjasama antar daerah sesuai dengan kerangka regulasi dilihat 

didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada penjelasan mengenai kerja 

sama daerah tidak secara jelas diatur, kerja sama daerah dapat dilakukan dengan 

daerah lain, pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.27 Kerja sama sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 2 dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama 

sukarela. 

Kerja Sama Wajib mencakup : kerja sama antar daerah provinsi, kerja sama 

antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wiayahnya, kerja sama 

antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, kerja 

sama antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda, kerja sama 

antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah.28 

 

 

26 Laporan Akhir Program Pasca Sarjana dan APKESI. Loc cit (hlm. 20) 
27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 363 Ayat 2 
28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 364 Ayat 2 
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Kerja Sama Sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak 

berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilakukan dengan bekerja 

sama.29 Dalam kerja sama antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota 

Paragraf 3 pasal 366 dan 367 mengatur dan menjelaskan mengenai pelaksanaan 

kerja sama, paragraf 4 pasal 368 mengatur dan menjelaskan mengenai pemantauan 

dan evaluasi kerja sama. 

Dalam konteks kerjasama antar daerah ini pada level pemerintahan di atur 

didalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan 

kerjasama daerah. Yang dimana di dalam PP No. 50 menyebutkan bahwa dalam 

kesepakatan antar daerah dapat dilakukan antar Pemerintah Propinsi dengan 

Pemerintah Propinsi lain, Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan atau 

antar Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

B. Perencanaan Pembangunan Daerah 

1. Perencanaan Pembangunan Daerah  

Perencanaan pada dasarnya merupakan penentuan pilihan secara sadar 

mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

dengan melihat nilai-nilai dasar yang ditanamkan oleh masyarakat dan pilihan 

diantara cara alternatif serta logic untuk mencapai tujuan yang telah disapakati 

dalam merumuskan perencanaan.  Perencanaan pembangunan ada lima pokok 

penting yang harus diperhatikan. Perhatian ini merupakan aspek terpenting untuk 

 

29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 365 
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penyusunan perencanaan mengenai permasalahan potensi, tujuan serta sasaran 

dalam perencanaan, kebijaksanaan dan target yang harus dicapai sebagai sasaran 

yang menerjemahkan rencana mengenai program yang nyata dengan melihat jangka 

waktu untuk mencapai tujuan dalam perencanaan tersebut. Perencanaan 

pembangunan didaerah merupakan perencanaan yang dilaksanakan oleh aktor 

pemerintah daerah sebagai salah satu alternatif kegiatan perencanaan pembangunan 

yang akan dilaksanakan oleh daerah, aparat pemerintah daerah, pusat maupun 

masyarakat. 

Pembangunan daerah merupakan salah satu proses yang ada dipemerintah 

daerah dengan bersama rakyat untuk mengelola sumber daya yang ada dengan 

dikelola bersama dengan inisiatif dalam perencanaan pembanguanan daerah. 

Pemerintah Daerah bersama dengan partisipasi masyarakat dapat berkolaborasi 

dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam daerahnya untuk merancang 

dan membanguna sumber daya yang berpotensi untuk kemajuan disetiap 

daerahnya. Pembangunan daerah dilaksankan oleh setiap daerah dengan 

memperhatikan aspek kehidupan masyarakat. Dengan mengedepankan gotong 

royong serta partisipasi masyarakat aktif dengan memperhatikan potensi daerahnya 

untuk tujuan kemajuan daerahnya sendiri. Pembangunan daerah ditujukan sebagai 

pengembangan sumber daya alam dengan maksimal sebagai sumber potensi utama 

dengan melihat sumber daya manusia sebagai peningkatan perekonomian,kualitas 

kehidupan, keterampilan dan juga dibantu pemerintah. 

Perencanaan pembangunan dapat mencakup berbagai segi kehidupan yang 

berkomitmen dan satu sama lain saling berkaitan, yang dimana saling berupaya 

untuk meningkatkan kesjahteraan kehidupan masyarakat. Perencanaan wilayah 
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diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi memperkuat posisi pengembangan 

dan pembangunan wilayah.  Perncanaan pembangunan berdasarkan pada jangka 

waktunya, dibagi menjadi 3 menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menegah 

dan jangka pendek. Dalam perencanaan pembangunan daerah jangka pendek 

merupakan suatu proses penyusunan perencanaan pembanguan rencana operasional 

dari hasil perencanaan pembangunan jangka menengah atau panjang yang dimana 

jangka menengah dan panjang berisi mengenai langkah-langkah penetapan tujuan 

sebagai pemilihan kebijakan, kegiatan, program dan untuk menjawab kebutuhan 

sesuai aspirasi masyarakat setempat.Perencanaan merupakan satu proses yang 

berkelanjutan, dengan memperhatikan 2 formulasi rencana dan pelaksanaanya. 

Untuk mengimplementasikan suatu pemerintahan yang baik dengan berlandaskan 

UU. No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka dalam merencanakan 

perencanaan sebaiknya dengan memperhatikan aspek-aspek perencanaan 

pembanguan. 

Perencanaan pembangunan daerah yang transparan yang dimaksud 

transparan proses perencanaan dilaksanakan dengan melihat prinsip keterbukaan 

dan keadilan. Adapun dalam pelaksanaannya proses perencanaan pembangunan 

harus dibangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi dengan seluas-

luasnya yang berhubungan dengan kepentingan publik dan dapat dipublikasikan 

langsung kepada masyarakat yang membutukan, informasi yang didapat sesuai 

dengan hasil aspirasi masyarakat. 

Perencanaan pembangunan yang partisipatif, perencanaan pembanguan harus 

mampu mengkoordinasikan secara objektif sesuai dengan kebutuhan yang ada dan 

dengan menampung sebagala aspek dari isi aspirasi masyarakat dengan melahirkan 
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pemecahan masalah sebagai perubahan yang lebih baik dan dapat diterima oleh 

berbagai pihak atau masyarakat luas. Sehingga dalam pengambilan keputusan 

selalu dibutuhkan dan harus melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat secara 

aktif  yang bertindak secara langsung maupun tidak langsung akan membawakan 

dampak positif dalam perencanaan pembangunan. Namun apabila partisipasi 

masyarakat dihidari dan diabaikan maka dalam perencanaan pembangunan akan 

terkendala, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mudah mengalami 

kegagalan, karena dalam pelaksanaanya masyarakat kurang puas akan hasil dari 

perencanaan pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah 

Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, proses perencanaan 

pembangunan yang akuntabel dilaksanakan secara terukur baik dengan 

memperhatikan kualitas maupun kuantitas, sehingga memudahkan pengendalian. 

Akuntabilitas juga sebagai perhitungan dalam sumber daya yang akan digunkan 

dengan adanya konsistensi terhadap hasil-hail yang dilakukan dalam perencanaan 

pembanguanan yang telah disepakati dalam pelaksanaan bersama dan harus dihjaga 

dan dipelihara sesuai dengan harapan yang telah direncanakan. 

Perencanaan pembangunan yang telah tersusun secara transparan, partisipatif 

dan akuntabel. Dalam program pemerintah daerah dilaksankan dengan melalui 

musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dimana musrenbang ini 

merupakan tahapan awal untuk memulai perencanaan pembangunan yang ada di 

daerah sebelum memulai untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan 

yang ditentukan sesuai denga  jangka periodenya. Sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN), maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh dan 
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mampu membangun sistem perencanaan dengan pendekatan politik, teknokratik, 

partisipatif, dan top down-bottom up.  

2. Hubungan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Adanya SPPN ini bertujuan untuk mendukung koordinasi yang terlibat antar 

pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi antara pusat 

dan daerah dan sebagai ruang dan waktu didalam fungsi pemerintah pusat dan 

daerah, mnjamin keterkaitan dan konsitensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan maupun pengawasan, mengoptimalkan aspirasi masyarakat dengan 

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien dan efektif dengan 

mengedepankan berkeadilan dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. 

Proses didalam perencanaan pembangunan dengan melihat pertama, proses 

politik yang dimana terjadi pada saat pemilihan presiden dan kepala daerah dengan 

melihat visi dan misinya yang selanjutnya menghasilkan rencana pembangunan 

dengan hasil proses politik tersebut khususnya dalam proses politik ini mengenai 

penjabaran visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka menegah. Kedua, 

proses teknokratik perencanan yang dilakukan oleh perencanaan profesional atau 

lembaga/ unit organisasi yang secara fungsional, didalamnya mmeperhatikan 

pemantapan peran, fungsi dan kompetensi yang ada didalam lembaga perencana. 

Ketiga, proses partisipatif didalam proses partisipastif ini merupakan unsur utama 

yang harus terlaksana dalam perencanaan pembangunan karena melibatkan 

masyarakat atau didalam pelaksanaannya dikenal denga musyawarah perencanaan 

pembangunan atau musrenbang. Terakhir, proses perencanaan Bottom-up dan top-

down yang dimaksudkan mengenai aliran dalam perencanaan pembangunan sesuai 
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dengan proses dari atas bawah maupun bawah atas dalam hirarki perencanaan 

pembangunan pemerintah. 

Tahapan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang pertama 

penyusunan rencana yang dimana didalamnya rencangan rencana pembangunan 

nasional/daerah, rancangan rencana kerja kementerian lembaga didalam organisasi 

perangkat daerah yang terlibat didalam musyawarah pembangunan daerah dan 

rancangan akhir rencana pembangunan. Kedua penetapan rencana yang dimana 

adanya dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional dengan undang-

undang dan rancangan pembangunan jangka panjang daerah dengan perda, 

rancangan pembangunan jangka menegah yang ada didalam peraturan presiden atau 

kepala daerah, dan dokumen rencana kerja pemerintah/rencana kerja pemerintah 

daerah yang disesuaikan dengan peraturan Presiden atau Kepala Daerah. ketiga 

pengendalian pelaksanaan rencana. Keempat evaluasi kinerja didalamnya akan ada 

pengendalian dan evaluasi yang dimana bahan evaluasi akan dijadikan sebagai 

bahan bagi penyusun rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode 

berikutnya.  

Alur yang terjadi di dalam perencanaan pembangunan terbagi menjadi 4 yang 

dimana alur perencanaan pembangunan dari atas ke bawah, alur perencanaan 

pembangunan dari bawah keatas, alur perencanaan pembangunan interaktif dan alur 

perencanaan pembangunan tingkat ganda. Dalam perencanaan pembangunan 

sangat dibutuhkan singkronisasi dalam proses perencanaan baik melalui bottom-up 

atau top down   yang dimana dalam merencanakan sesuai dengan pilihan aspirasi 

masyarakat. Adapun instrumen dalam perencanaan pembangunan dari pemerintah 

pusat dan daerah sesuai dengan gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Instrumen Perencanaan Pembangunan

Sumber: Konsep dan Mekanisme Randy LPEM FE UI, 2009 

Gambar diatas sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tahapan perencanaan 

pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun 

jangka pendek (1tahun), baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (termasuk 

kementerian/lembaga =KL) maupun pemerintah daerah (termasuk satuan kerja 

perangkat daerah = SKPD). Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang 

dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP Daerah) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renstra-SKPD) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk 

jangka pendek.  
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga 

mengatur tata cara perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Kesan 

yang muncul pada lahirnya undang-undang ini adalah bahwa undang-undang ini 

mengatur sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang diatur secara rinci 

dalam Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Nasional dan pengelolaan keuangan atau penganggaran daerah yang diatur dalam 

undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Produk dokumen 

perencanaan yang harus ada di daerah menurut Undang–undang Nomor 32 Tahun 

2004 ini tidak jauh berbeda produk dokumen perencanaan berdasarkan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004. Perbedaan yang sangat membingungkan dari kedua 

Undang-undang itu adalah pada kekuatan hukum dokumen RPJM Daerah. 

C. Sistem Informasi Pembangunan Daerah 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan suatu sistem yang 

mendokumentasikan, mengadminstrasikan, serta mengolah data pembangunan 

daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan 

pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi di dalam 

kinerja Pemerintah Daerah. Di dalam penjelasan SIPD ini SIPD dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah secara nasional dengan melihat data dan informasi dimasing-

masing daerahnya. 

Tujuan dibuatnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk 

meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah 

yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, mengoptimalkan 

pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi 



47 
 

pembangunan daerah dan membangun rumah legal database pembangunan untuk 

seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat 

maupun daerah. 

Fungsi sistem informasi pembangunan daerah adalah sebagai media 

akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja 

pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus 

mengevalusi capian-capaian pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah 

sangat kuat dalam implementasi penyusunannya, bersandar pada beberapa regulasi 

baru, Semua regulasi tersebut menuntut setiap keberadaan Organisasi Pemerintahan 

Daerah (OPD), terlebih lagi Bappeda untuk mampu mengawal dan menjalankan 

substansinya dengan konsisten Penjelasan bahwa perencanaan pembanguanan 

dengan berdasar pada data dan informasi hal ini di jelaskan di dalam dasar hukum 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasioanl pasal 31 perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi 

yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Selanjutnya di jelaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah pada pasal 274 Perencanaan pembangunan daerah didasarkan 

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan 

Daerah (SIPD) dan pasal 391 Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi 

pemerintahan daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola 

dalam suatu sistem informasi. Akhirnya akan sangat membantu dalam pemberian 

nilai bagi prestasi yang telah dicapai, sehingga semakin memperbesar tingkat 

akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. 
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Konsep yang telah dibuat di dalam sistem informasi pembangunan daerah ini 

fokus kepada data untuk perencanaan pembangunan daerah yang dimana data 

tersebut berbasis urusan. sistem informasi pembangunan daerah ini sebagai 

instrument dalam evaluasi pembangunan daerah, yang dimana pengembangan 

sistem informasi pembangunan daerah ini menjadi 4 bagian yaitu (e-Database, e-

Planning, e-Budgeting, dan e-Monev) didalam elemen tersebut isinya terkain 

mengenai data yang dianalisis menjadi draf dokumen rencana pembangunan, 

pengendalian kebijakan dan dokumen rencana  pembangunan.  

Dalam struktur database SIPD terdapat dari kelompok data urusan wajib, 

urusan pilihan dan data umum selanjutnya di bagi dengan berdasarkan 33 jenis data 

diantaranya 32 jenis data urusan pemerintahan; 1 jenis data umum yang meliputi 

geografi dan administrasi pemerintahan. Di dalam sistem database SIPD terdapat 

1527 variabel data, 1081 elemen data, 335 sub elemen data, 134 sub-sub elemen 

data dan total 3.077 elemen data. kelompok data yaitu urusan wajib meliputi wajib 

pelayanan dasar dan non dasar yang dimana dibagi lagi menjadi 24 kelompok 

urusan diantaranya pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan 

pelindungan masyarakat; sosial; tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan 

pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi & 

informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan 

dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; kearsipan. 

Kelompok urusan pemerintahan pilihan dibagi menjadi 8 urusan yang didalamnya 
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kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya 

mineral; perdagangan; perindustrian; transmigrasi dan kelompok data umum dibagi 

menjadi Geografi, Administrasi Pemerintahan diantaranya kepegawaian, DPRD, 

kewilayahan, keuangan diantaranya APBD, Neraca, PDRB, Laju Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah, Laju Inflasi, Indeks Gini, dan IPM.  

Definisi 4 bagian sistem informasi pembangunan daerah sebagai berikut, E-

database merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan serta 

mengadminstrasikan data dan informasi kondisi daerah berbasis daring internet, E-

planning merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merumuskan kebijakan 

dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring internet, E-

Budgeting merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merumuskan kebijakan 

anggran pembangunan daerah berbasis daring internet, sedangkan E-Monev 

merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengukur capaian kerja 

penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis daring internet. Adapun alur kerja 

SIPD dengan bagan di bawah ini:  

Gambar 2.2. Alur Kerja SIPD 

Sumber: PMIPD Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, 2017 
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Alur kerja yang ada didalam pengelolaan SIPD ini, E-database ini mencakup 

mengenai data dan informasi yang ada di pembangunann daerah, data dan informasi 

yang ada di hasilkan dari masing-masing daerah yang dmana data dan informasi 

pembangunan daerah ini dari hasil musrenbang yang dimana di peroleh dari hasil 

musyawarah bersama atau yang dikenal dengan musrenbang. Dari data hasil 

musrenbang dikelola sebagai rujukan dalam program perencanaan pembangunan 

daerah yang selanjutnya akan di input di dalam E-planning pada masing-masing 

bappeda yang dimana hasil musrenbang ini yang sudah di diskusikan pada tingkat 

kab/kota. hasilnya kan di input di dalam dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. 

Dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ada di RKPD selanjutnya akan 

di analisis di dalam E-budgeting yang dimana merupakan rancangan keuangan 

dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun di dalam dokumen 

KUA/PPAS dan rancangan perda APBD. Setalah adanya rancangan perda setiap 

kabupaten/kota kan membuat perda APBD untuk menetapkan perencanaan 

pembangunan serta peneteapan keuangan yang akan digunakan dalam perencanaan 

pembangunan tersebut. Dengan perencanaan dari e-database, e-planning, dan e-

buddgeting ini tidak boleh lepas dari data dan informasi yang ada di saat input e-

database yang berasal dari hasil musyawarah.  

Dengan ditetapkannya peraturan daerah APBD selanjutnya akan ada 

penjabaran APBD sebagai transparansi dalam pelaksanaan pembangunan serta 

penjelasan di dalam perencanaan pembangunan sesuai anggran yang sudah 

ditetapkan didalam APBD tersebut. Anggaran yang telah di buat di dalam APBD 

selanjutnya pelaksanaan dokumen pelaksana anggaran akan dilaksankan oleh setiap 

perangkat daerah. Setelah ditetapkannya dokumen perencanaan pembangunan dan 
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dokumen anggran dalam perencanaan pembangunan selanjutnya akan di 

laksankaan evaluasi yang dimana di dalam SIPD ini evaluasi dilaksanakan dalam 

e-monev dengan dilaksanakan penilaian kinerja kepala daerah dan data hasil 

evaluasi pelaksanaan DPA. Dalam pelaksanaan evaluasi tetap memperhatikan e-

database sebab dalam evaluasi ini diharapkan sesuai dengan data dan informasi 

yang telah dimasukkan dalam e-database sesuai dengan data dan informasi 

perencanaan pembangunan sesuai dengan musrenbang. 

Sistem informasi perencanaan, sebagai hasil utama dari pengumpulan dan 

analisis data, seyogianya menakup bidang utama yang diantaranya30 : Hasil evaluasi 

siklus perencanaan sebelumnya sehingga dapat digunakan sebagai data acuan untuk 

selanjutnya, penilaian kinerja dari proyek-proyek pembangunan sebelumnya yang 

dilakukan didaerah tersebut dan daerah-daerah sejenisnya lainnya, tinjauan 

karakteristik dan dinamika kondisi daerah, khususnya data, penilaian keterkaitan 

antara kondisi daerah dengan daerah lainnya sehingga dapat membantu daerah 

lainnya untuk dapat berinovasi dan saling berkerjasama untuk mengembangkan 

pelayanan publik setiap daerahnya, dan kondisi perekonomian, infrastruktur, 

karakteristik fisik dan sebagainnya. 

Dengan adanya sistem informasi masyarakat dan mengakses secara luas 

dengan adanya sistem informasi ini sehingga dalam pelaksanaan pembangunan 

setiap daerah dapat langsung di evaluasi oleh masyrakat sesuai dengan hasil 

 

30 Kuncoro,Mudrajad, (2012), Perencanaan Daerah Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, 

Kota dan Kawasan, Salemba Empat: Jakarta hlm 54-55 
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musyawarah yang telah disampaikan sehingga partisipasi masyrakat  sangat 

berpengaruh di dalam awal proses perencanaan pembangunan. 

D. Penelitian Terdahulu  

NO 
Peneliti dan 

Judul Penelitian 
Fokus Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Temuan / Hasil 

 

1 Pratikno dkk 

(2007) Model 

Kerjasama Antar 

pemerintah 

Daerah 

Kerjasama antar 

Provinsi Daerah 

timgkat I Jawa Timur 

denngan Proviinsi 

Daerah tingkat I 

Sulteng dan Sulsel 

dalam pelaksanaan 

perpindahan tempat 

penduduk 

Kualitatif  Kasus Barlingmascakeb, tidak 

semua pemerintah memiliki 

inisiatif 

 Peranan Kabupaten dan Java 

Promo dan Peran Kota 

Makassar dalam peran Kota 

Makassar dalam Sekber Lomwil 

VI APEKSI dan ADEKSI besar 

 Format kelembagaan keempat 

lembaga tersebut mengadospsi 

bentuk “Action network”’ yaitu 

forum koordinasi, monitoring 

dan evaluasi  

 Dalam mekanisme kerjasama 

keempat lembagra kerjasama 

antar daerah tersebut mengdopsi 

“intergovernmental Networks” 

demua mengadopsi governance 

dengan melibatkan peran dari 

sector privat dan masyarakat. 

 Bidang keuangan beberapa 

kerjasama antar daerah masih 

sepenuhnya mengandalkan 

sumberdaya dari dukungan 

lembaga internasional 

2 Hardi Warsono 

(2004) Resolusi 

Konflik Menuju 

Kerjasama Antar 

Kota di Era 

Otonomi 

 Perumahan dan 

pemukiman  

 Pengelolahan 

limbah 

 Pengelolahan air 

bersih 

 Persampahan 

 Pengendalian 

banjir drainase 

 Jalan dan 

transformasi 

 Kuaifikasi 

 Survey 

 Focal group 

interview 

 Kerjasama antar daerah tanpa 

kelembagaan permanen (forum 

koordinasi) 

 Kerjasama antar daerah di 

tingkat metro dan 

kelembagaaan permanen 

(Badan Metropolitan) 

 Kerjasama antar daerah dengan 

kelembagaan provinsi tanpa 

kelembaggan permanen 

3 Tjahjanulin 

Domai (2009) 

Implementasi 

kebijakan 

kerjasama antar 

Daerah dalam 

Pemanfaatan 

Sumberdaya 

Daerah (Studi 

Kerjasama Antar 

Daerah Dalam 

 Penentuan 

sumberdaya yang 

dikerjasamakan 

 Proses 

dibangunnya 

lembaga yang 

menangani 

kerjasama  

 Deskriptif – 

kualitatif 

 Penentuan bidang yang 

dikerjasamakan melalui 

identifikasi masalah, agenda 

kebijakan dan penetapan 

kebijakan 

 Digagas oleh Yoogyakarta 

Urban Angglomeration tahun 

1989, tahun 1990 masing-

masing Kepala Daerah 

mengeluarkan SK Tim Kerja 
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Perspektif Sound 

Governance) 
 Implementasi

kerjasama antar 

daerah

 Pola kerjasama

yang dipilih dan

permasalahan

 Strategi dan model

membangun

kerjasama antar

daerah

Mengatasi permasalahan 

Yogyakarta, tahun 1991 keluar 

SK Gubernur penetapan Tim 

Prnyusun Program 

Pembangunan Prasarana Kota 

Terpadu (pembentukan Sekber) 

 Keputusan bersama Bupati

Bantul, Bupati Sleman dan

Walikota Yogyakarta tentang

pembentukan Sekretariat

bersama Kartamantul

 Secretariat Bersama 

Kartamantul memeliki 

kewenangan yang penuh untuk

mengelola prasarana dan sarana

perkotaan wilayah Yogyakarta,

didukung oleh tenaga yang

professional, komitmen yang

tinggi, komunikasi yang efektif,

koordinasi yang terarah, 

kapasitas yang memadai, 

perencanaan berdasarkan 

kebutuhan, kebijakan yang jelas

dan manajeman serta

kepemimpinan yang kuat.

 Dipilih pola kerjasama dalam

pemanfaatan sumberdaya

daerah dan pemecahan masalah

di daerah.

4 Martin Lundin 

(2007) The 

Conditions for 

Multilevel 

Governance : 

Implementation, 

Politics, and 

Cooperation in 

Swedish, Active 

Labor Market 

Policy 

 Bagaimana politik

lokal bisa

mempengaruhi aksi

lokal

 Kerjasama antar 

agensi berkaitan 

dengan

kepercayaan,

kangruensi tujuan,

keterkaitan

sumberdaya

 Apakah kerjasama

bisa meningkatkan

implementasi

kebijakan

 Kualitatif –

survey

 Agensi lokal dari level 

pemerintahan saling 

berhubungan dalam 

implementasi kebijakan di level

lokal

 Aksi pemeritah lokal di

motivasi oleh kebutuhan lokal

selain itu, ketika agensi

membutuhkan satu sama lain

kerjasama di antara mereka

akan meningkat
 Idiologi politik tidak memainkan

peran penting dalam aksi

pemerintah lokal di dalam entitas

kecil, tapi dalam entitas besar,

partisanship memiliki sebuah

dampak yang nyata

 Kepercayaan, kesamaan tujuan dan

keterekaitan sumberdaya bisa

menguatkan kerjasama

 Kompleksitas tugas bisa dijalankan

lewat kerjasama antar organisasi

yang intensif.


