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A. Social and Teritorial Diversity
Pertumbuhan ekonomi dan keberagaman sosial sering memperparah segresi metropolitan. Daerah dengan kelas ekonomi menengah
keatas biasanya mendominasi di wilayah metropolitan. Sehingga terjadi ketimpangan wilayah antara kawasan dengan ekonomi tinggi
dan kawasan dengan ekonomi rendah yang menghadapi masalah kemiskinan.

B. Govermental Fragmentasi
Fragmentasi organisasi lokal pemerintahan di wilayah metropolitan merupakan salah satu tantangan dalam kelembagaan
metropolitan. Kebanyakan dari fragmentasi tersebut adalah geopolitik. Yuridiksi dalam pemerintahan metropolitan terbentang
diseluruh wilayah metropolitan, namun fragmentasi dapat menggagalkan pemerintahan yang efektif.

C. Economic Globalization and Competitivnes
Perkembangan globalisasi dan kompetisi ekonomi menyebabkan peningkatan industri dan bisnis dalam wilayah metropolitan yang
berpusat pada satu wilayah yang menyebabkan kesenjangan. Stratgei wilayah terkait globalisasi sering dikaitkan dengan
pembangunan ekonomi dibandingkan dengan menangani masalah kesenjangan. Diwiliayah yang lebih dinamis pajak lebih digunakan
untuk pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi.

D. Social Political Conflicts
Munculnya wilayah metropolitan menyebaban berbagai mecam konfik. Konflik wilayah antara wilayah urban dan sub urban, konflik
penggunaan pajak untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan masyarkat, konflik antara pemodal pekerja dan konflik
agama serta budaya.

Isu Pengelolaan Kawasan Metropolitan
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Alternatif Kerja Sama Menurut UU 23/2014
10

Kelembagaan 
Metropolitan

Pembentukan DOB – Restrukturisasi

1. Tingkat pemerintahan?
2. Pemenuhan syarat.
3. Ditetapkan oleh UU
4. Isu utama yang dihadapi: politik, 

ketidakpastian.

Kerja Sama Antara Daerah

1. Isu yang dikerjasamakan –isu vs 
umum.

2. Bentuk kelembagaan
3. Bentuk kesepakatan
4. Isu utama: komitmen, koordinasi, 

integrasi.



Kerja Sama Wajib
Pasal   364

1) Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan:

a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan

b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

2) Kerja sama wajib mencakup:

a. kerja sama antar-Daerah provinsi;

b. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya; 

c. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;

d. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan

e. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi. 

3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada huruf a sd huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, 

Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah 

kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.

5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD 

masing-masing Daerah yang bersangkutan.



Kelembagaan untuk Kerja Sama Wajib
Pasal   364

6) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja 

sama.

7) Sekretariat kerja sama bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama 

antar-Daerah.

8) Pendanaan sekretariat kerja sama dibebankan pada APBD masing-masing.

9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar-Daerah.

10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah 

melalui APBN. 



Kerja Sama Sukarela

Pasal 365

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 dilaksanakan dengan bekerja sama.



PROSES 
PEMBENTUKAN

KERJASAMA 
DAERAH

Hierarchical
Partnership

Mobilisasi 
kerjasama

digerakkan oleh 
tingkat 

pemerintah di 
atasnya 

Spontaneous
Partnership

Mobilisasi 
kerjasama
dilakukan 

dengan inisiatif 
pemerintah 

lokal

Hybrid

Mobilisasi 
Kerjasama

dilakukan oleh 
pemerintah 

tingkat atasnya 
dan dengan 

inisiatif 
pemerintah 

lokal



BENTUK

• Intergovernmental service contract

– kerjasama yang dilakukan bila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk 
melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, pembuangan sampah, 
kontrol hewan atau ternak, penaksiran pajak 

• Joint service agreement

– kerjasama yang biasanya dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, 
anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang 
terlibat, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar 
polisi dan pemadam kebakaran, kontrol kebakaran, pembuangan sampah

• Intergovernmental service transfer

– kerjasama yang merupakan transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu 
daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, 
kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik. 

KERJASAMA 
DAERAH



MODEL-
MODEL

1. Handshake agreement : kerjasama antar daerah tanpa dokumen perjanjian 
formal. Bentuk kerjasama didasarkan pada komitmen dan kepercayaan yang 
tinggi secara politis antar daerah.

2. Fee for service contracts (service agreement) : bentuk kerjasama ini dimana suatu 
daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik atau melayani masyarakat dari 
daerah lain. Misalnya dalam hal fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, 
dll dengan kompensasi (harga) dan jangka waktu yang disepakati

3. Joint agreement : kerjasama dengan melibatkan masing – masing daerah dalam 
menyediakan dan mengelola pelayanan publik yang dilakukan secara bersama –
sama. Pemerintah – pemerintah daerah berbagi kepemilikan kontrol dan 
tanggung jawab. Biasanya tidak memerlukan perubahan struktur kepemerintahan 
daerah

GRAY D. TAYLOR 
(2003)



MODEL-
MODEL

4. Jointly – formed authorities : Pembentukan otoritas bersama. Pemda – pemda 
yang bersangkutan setuju untuk mendelegasikan kendali, pengelolaan dan 
tnggung jawab terhadap suatu badan yang dibentuk bersama biasanya terdiri dari 
perwakilan pemda – pemda terkait. Badan ini juga diisi oleh kaum profesional 
yang dikontrak bersama oleh pemda. Badan ini memiliki kewenangan yang cukup 
untuk mengeksekusi kebijakan – kebijakan terkait pelayanan publik yang 
diurusnya.

5. Regional bodies : Sistem ini bermaksud membentuk satu badan bersama yang 
menangani isu – isu umum yang lebih besar dari isu lokal suatu daerah atau isu –
isu kewilayahan. Badan ini bersifat netral dan secara umum tidak memiliki otoritas 
yang cukup untuk mampu bergerak di tahap implementasi di tingkat lokal. Di 
Indonesa, peranan badan ini sebenernya bisa dijalankan oleh Pemerintah Provinsi

GRAY D. TAYLOR 
(2003)



MODEL-
MODEL

1. Unified metropolitan governance : Suatu bentuk lembaga metropolitan dengan 
kewenangan yang luas dan merupakan suatu konsolidasi kota dan kabupaten di suatu 
wilayah metropolitan.

2. Multi – tier confiderated metropolitan governance : Terdapat dua atau lebih pembagian 
otoritas metropolitan yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan otoritas kota – kota dan 
kabupaten.

3. Mixed or voluntary system of metropolitan governance : Model campuran dimana 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah lokal secara bersama 
memainkan perannya secara spesifik sesuai dengan kewenangannya.

4. Special or single purpose districts : Terbatas pada kerjasama antar daerah untuk satu atau 
hanya beberapa bidang saja

LAQUIAN 
(2005,2005a, 2008)



Alternatif Kelembagaan Metropolitan berdasarkan UU 23/2014

Kelembagaan Dasar Hukum

1 Dewan/Forum Kepala Daerah untuk Pembangunan
Metropolitan

Kesepakatan Bersama

2 Sekretariat Bersama Metropolitan Kesepakatan Bersama + 
Perda Masing-masing
Daerah

3 Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Metropolitan 
oleh masing-masing dinas/badan di daerah

Keputusan Dewan + Perda
Masing-masing Daerah

Legal mandate? Competence? Relasi Dengan
Kabupaten/Kota/Propinsi? Functioning?



MODEL KELEMBAGAAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH
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Pelaksanaan Kerja Sama

ISU-ISU YANG 

DIKERJASAMAKAN

SEKRETARIAT BESAMA

SETDAUNIT

KESEPAKATAN BERSAMA/DIINTERNALISASI DALAM PERDA/PERMEN

Kebijakan

Implementasi

Perencanaan, 
Pemrograman, 

Monev



PENDANAAN

1. BELANJA SKPD MASING-MASING

2. BANTUAN KEUANGAN

3. HIBAH

4. TARIF

BERDASARKAN PADA KESEPAKATAN/PERJANJIAN KERJA SAMA



Refleksi dan Diskusi
Kelembagaan Pengelolaan Pembangunan MP2JB 

Perda 12 tahun 2014 Pasal 11 –

Kelembagaan Fungsi

1 Dewan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan
Jawa Barat 

Kebijakan strategis

2 Badan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan
Jawa Barat (B-MP2JB)

Kebijakan Operasional

3 Korporasi Pembangunan MP2JB Pelaksanaan Program

Legal mandate? Competence? Functioning? Relasi
Dengan Kabupaten/Kota?
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