
 

 

 
 

 
NOTULENSI RAPAT KOORDINASI 

KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI 
 

RUANG RAPAT SETDA PROVINSI BANTEN 

1 SEPTEMBER 2016 
 

1. Pembukaan oleh Asisten Daerah Tata Praja Setda Provinsi Banten 
- Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, banyak terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan 
pemerintahan, otonomi yang diberikan kepada daerah sangatlah besar dimana 

dengan otonomi daerah ini pemerintah daerah diberikan kewenangan yang 
sangat luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  

- Kewenangan daerah yang sangat besar harus dimanfaatkan dengan semaksimal 

mungkin oleh pemerintah daerah untuk mencapai kemajuan penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah 

harus terpacu untuk menggali dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang 
dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki daerah, akan lebih efektif dan efisien dengan menjalin 
hubungan dan melakukan kerjasama baik kerjasama antar daerah, kerjasama 

dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah di luar 

negeri sesuai peraturan perundang-undangan. 
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 

sampai dengan pasal 369 menekankan pentingnya kerjasama daerah. Daerah 
dapat menjalin kerjasama dengan daerah lain, kerjasama dengan pihak ketiga 

dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah di luar negeri sesuai peraturan 
perundang-undangan. Khusus untuk kerjasama dengan daerah lain, kerjasama 

daerah dikategorikan menjadi dua yakni kerjasama wajib dan kerjasama 
sukarela. 

- Kerjasama wajib hendaknya menjadi perhatian kita semua, karena sebagaimana 

termaktub dalam pasal 364 UU No. 23 Tahun 2014 dalam hal kerjasama wajib 
tidak dilaksanakan oleh daerah, Pemerintah Pusat akan mengambil alih 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, sedangkan biaya 
pelaksanaan kerjasama diperhitungkan dari APBD masing-masing daerah yang 

bersangkutan. 
 

2. Penjelasan Umum Kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 
oleh Kepala Bagian Pertanahan dan Kerjasama 

- Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri merupakan salah satu 

rencana strategis Biro Pemerintahan khususnya program kerjasama 
pembangunan daerah pada kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar 

Daerah dan Luar Negeri, yang didasarkan pada : 
a. Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; 

b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
c. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Kerjasama Daerah; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk 
Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah. 

 

- Maksud diselenggarakannya Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 
ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi aparatur pemerintahan di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 
tentang regulasi, prosedur, mekanisme, tata cara dan arah kebijakan kerjasama 



baik dalam maupun luar negeri, seiring telah diundangkannya Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

- Tujuan dari kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri ini 
adalah untuk menjalin komunikasi dan koordinasi kepada seluruh SKPD di 

Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten terkait implementasi 
kerjasama dalam maupun luar negeri, serta membahas peluang dan tantangan 

kerjasama dalam maupun luar negeri. 
 

- Materi dan Narasumber dalam Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar 

Negeri : 

a. “Kebijakan Kerjasama Dalam Negeri Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2014” 

dengan narasumber Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan 

Kerjasama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. 

b. “Kerjasama Sister (Mekanisme, Peluang dan Hambatan” dengan narasumber 

Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Setjen Kementerian Dalam Negeri. 

- Peserta Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri ini berjumlah 48 

orang sebagai berikut : 

a. 32 orang perwakilan SKPD Provinsi Banten yang berkaitan dengan kerjasama 

dalam dan luar negeri. 

b. 16 orang perwakilan Kabupaten/Kota yang menangani kerjasama dalam dan 

luar negeri. 

 

MATERI RAPAT KOORDINASI 
 

1. Moderator (Basar Kasori, S.STP) 
- Pembukaan oleh moderator 

 

2. Paparan Kasubdit Kerjasama Daerah dan Penyelesaian Perselisihan, 
Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen BAK 
 

- Kerjasama Antar Daerah dikategorikan menjadi 2 yaitu : kerjasama wajib dan 

kerjasama sukarela.  

- Kerjasama Wajib adalah Kerjasama Antar Daerah yang berbatasan dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yang memiliki externalitas lintas daerah, 

penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.  

- Dalam melaksanakan kerjasama wajib, daerah yang berbatasan dapat 

membentuk “Sekretariat Kerjasama”. Sekretariat Kerjasama dikategorikan 

menjadi 2, yaitu Sekretariat Bersama dan Badan Kerjasama Antar Daerah 

(BKAD). 

- Kelembagaan Sekretariat Bersama adalah terdiri dari Pemerintah Daerah yang 

dibiayai melalui APBD (PNS).  

- Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) yang anggotanya terdiri 

dari Profesional yang dibiayai oleh masing-masing Pemerintah Daerah yang 

kerjasama (Non PNS). 

- Kerjasama 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 bekerjasama. 

- Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi kerjasama dalam penyediaan 

pelayanan publik, kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai 

tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, kerjasama investasi, dan 

kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Bentuk kerjasama bisa dalam bentuk sewa, pinjam pakai, 

kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna 

atau Kerja sama Penyediaan Infrastruktur. 

- Untuk melaksanakan kerjasama antar daerah perlu adanya komitmen antar 

pimpinan daerah dalam pelaksanaannya.  

- Perlunya dukungan pembiayaan dalam kerjasama daerah.  



- Setelah adanya kesepakatan dalam waktu 12 bulan perlu ditindaklanjuti dengan 

perjanjian kerjasama.  

- Peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan kerjasama antar daerah. 

- Pemda dalam melakukan kerjasama wajib daerah berbatasan untuk melakukan 

identifikasi urusan-urusan yang akan dikerjasamakan. 

- Kerjasama antar daerah harus dimasukkan di dalam dokumen RPJMD masing-

masing Pemerintah Daerah. 

 

3. Paparan Kabid Kerjasama Antar Negara, Pusat Fasilitasi Kerjasama Setjen 

Kemendagri 
 

- Tujuan kerjasama Sister adalah sebagai salah satu sumber tambahan 

pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan 

upaya pengentasan kemiskinan serta sebagai pelengkap untuk membiayai 

program/kegiatan yang tidak diakomodir APBN. 

- Strategi kerjasama sister : identifikasi kebutuhan daerah dan mitra kerjasama, 
perencanaan kerjasama (profil daerah, unit penanggung jawab utama, kesediaan 

anggaran), jadwal kegiatan yang jelas, komitmen dan mendorong One Gate 
Policy, mengintensifkan mekanisme korespondensi koordinasi antar lembaga 

agar mekanisme dan hasil yang dicapai lebih komprehensif dan integral, 

peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola baik dibidang pengelolaan 
kerjasama secara umum maupun pelaksanaan kerjasama secara substantif, 

partisipasi seluruh stakeholder untuk memperkuat Sense of Ownership. 
- Pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada 

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling 

menguntungkan. 

- Ruang lingkup kerjasama pemda : pengembangan IPTEK, pertukaran budaya, 

promosi potensi daerah, dan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial 

pemerintahan. 

- Pembagian tugas dan wewenang pemerintahan daerah dalam pelaksanaan 

kerjasama pemda. 

- Harmonisasi dan kejelasan peraturan/regulasi terkait kerjasama pemda. 

- Ketersediaan sumber daya aparatur dalam mendukung penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

- Transfer knowledge antara personil. 

- Exit strategy dan berkelanjutan. 

 
4. Paparan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 

 

- Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga meliputi : kerjasama dalam penyediaan 

pelayanan publik, kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai 

tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah, kerja sama investasi dan 

kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

- Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerjasama 

yang paling sedikit mengatur : hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu 

kerja sama, penyelesaian perselisihan, dan sanksi bagi pihak yang tidak 

memenuhi perjanjian.  

- Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan 

yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama. 

- Pertimbangan atau alasan-alasan perlunya memperkuat kerjasama publik – 

privat, paling tidak dapat dilihat dari 3 dimensi sebagai berikut:  

a. Politis : menciptakan pemerintah yang demokratis (egalitarian governance) 

serta untuk mendorong perwujudan good governance and good society  

b. Administratif : adanya keterbatasan sumber daya pemerintah (government 

resources), baik dalam hal anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan 

manajemen.  



c. Ekonomis : mengurangi kesenjangan (disparity) atau ketimpangan (inequity), 

memacu pertumbuhan (growth) dan produktivitas, meningkatkan kualitas 

dan kontinuiitas (quality and continuity), serta mengurangi resiko.  

 

- Pelaksanaan kebijakan yang terkait kerjasama daerah dengan pihak ketiga ini 

dalam praktiknya dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan model. 

Bentuk/model yang akan digunakan sebaiknya disesuaikan dengan : 

karakteristik daerah, kebutuhan kerjasama atau jenis obyek yang 

dikerjasamakan, kondisi (termasuk kondisi finansial) Pemda, kondisi (termasuk 

kondisi finansial) Pihak ketiga, dan urgensi pekerjaan. 

- Ada beragam tipologi model/bentuk kerjasama dengan pihak ketiga : 

a. Kontrak pelayanan (kontrak operasional, kontrak kelola, kontrak sewa,              

kontrak konsesi). 

b. Kontrak bangun (bangun guna serah, bangun serah guna, bangun  sewa 

serah) 

c. Kontrak rehabilitasi. 

d. Kontrak patungan. 

- Kerjasama antar daerah, termasuk dengan pihak ketiga menjadi salah satu 

program prioritas nasional  sesuai RPJMN, akan tetapi dalam penyusunan dalam 

penyusunan RPJMD, rata-rata daerah belum memasukkannya sebagai program 

prioritas. 

- Daerah kepulauan menjadi prioritas yang perlu difikirkan untuk pelaksanaan 

kerjasama antar daerah karena secara empirik menghadapi persoalan dalam 

penyediaan pelayanan dasar,  layanan pemerintah, dan sarana transportasi. 

- Regulasi nasional yang mengatur pelaksanaan kerjasama daerah masih bersifat 

sektoral dan belum terintegrasi secara baik. 

- Walaupun kerjasama daerah menjadi urusan daerah, akan tetapi kendala 

terbesar untuk melakukan kerjasama adalah pada pembiayaan yang tidak 

tercukupi dari APBD sehingga perlu peran Pemerintah untuk memfasilitasinya. 

- Kerjasama kemitraan Pemerintah dengan Pihak ketiga, selalu terkait dengan 

profit oriented dari pihak ketiga, dalam pelaksanaanya Pemerintah Daerah selalu 

pada posisi yang kurang diuntungkan. 

 
 

DISKUSI DENGAN PESERTA 
 

Seasion I 
 

1. Kabupaten Serang 

- Terkait investasi PT. Mayora di perbatasan Serang-Pandeglang dimana ada 

masalah dengan masyarakat, apakah perlu difasilitasi dengan kerjasama 

pemerintah daerah. Untuk fasilitasi ranahnya siapa BKPM atau Bagian 

Pemerintahan. 

 

2. Kota Cilegon 

- Kondisi saat ini masing-masing SKPD menjalin kerjasama tampa koordinasi 

dengan bagian Pemerintahan, untuk dimohon ada aturan yang jelas dan tegas 

dari Pemerintah Pusat. 

- Meskipun belum ada kerjasama secara formal (perjanjian kerjasama), namun 

dalam praktek sudah ada jalinan kerjasama antar daerah yakni dengan saling 

ada dukungan dalam : penanganan bencana (pemadaman kebakaran), 

penataan ruang, penataan transportasi dll. 

- Untuk kerjasama luar negeri, kota Cilegon telah merintis untuk sister city 

(dalam penjajakan/LoI) dengan Kwongyang-R.O Korea, pemkot cilegon mohon 

disuport dan difasilitasi untuk menuju MoU. 

 



3. Badan Diklat Provinsi : 

Mekanisme kerjasama dengan luar negeri yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat, 

dan mekanisme persetujuan DPRD seperti apa. 

 

Tanggapan Narasumber  

1. Kasubdit Kerjasama Daerah dan Penyelesaian Perselisihan :  

- Untuk kasus PT. Mayora, harus ada kejelasan baik perijinan, peruntukan dll. 

Sebaiknya kerjasama diformalkan dalam bentuk perjanjian kerjasama agar 

ada pedoman yang jelas tentang hak dan kewajiban para pihak.  

- Terkait kelembagaan yang menangani kerjasama daerah seharusnya ada 

kejelasan/dengan nomenklatur yang jelas, dengan demikian ada kepastian 

penguatan kelembagaan dan dukungan anggarannya. 

- Kerjasama antar daerah harus diformalkan dalam bentuk MoU, dengan 

demikian ada kejelasan tindak lanjut program kegiatan dan dukungan 

anggaran (akuntabilitas). 

 

2. Kabid Kerjasama Antar Negara : 

- Terkait kerjasama dengan luar negeri, pemerintah akan berusaha 

menfasilitasi. Namun demikian, pemerintah pusat mengharapkan sebelumnya 

didahului dengan mapping yang matang, dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

- Untuk persetujuan DPRD, sesuai dengan Permendagri No 3 Tahun 2008, 

persetujan DPRD tidak melihat proses tapi hasil yakni dokumen persetujuan 

DPRD (tidak harus dalam forum rapat paripurna). 

- Kerjasama harus dipastikan bahwa urusan yang dikerjasamakan merupakan 

urusan daerah. Untuk kerjasama teknik, pemerintah daerah bisa mengambil 

peluang dalam penerusan kerjasama yang dilakukan oleh 

kementerian/lembaga. 

 

3. Karo Pemerintahan Setda Provinsi Banten : 

- Kerjasama daerah hendaknya menjadi perhatian semua pihak, disertai 

komitmen yang tinggi untuk implementasinya.  

- Untuk kasus PT. Mayora, Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah 

Kabupaten Pandeglang harus bisa duduk bersama mencari solusi yang 

terbaik demi menjaga iklim investasi serta menjamin hak atas akses air bagi 

masyarakat. 

- Pemerintah Kota Cilegon dipersilahkan mengajukan proposal/rencana 

kerjasama sister dengan Kwongyang-R.O Korea kepada Pemerintah Pusat 

melalui Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten dalam hal 

ini Biro Pemerintahan akan memfasilitasi maksud kerjasama sister tersebut 

dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk diadakan rapat 

interdep dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri. 

 

Seasion II 

 

1. SDAP Prov Banten : 

- Telah ada tawaran kerjasama dari BUMD Kareo Selatan dalam bentuk hibah 

pengelohan air baku siap minum, namun pemberi hibah meminta fasilitas 

keringanan bea masuk atas barang-barang unit water treatmen tersebut, 

mohon penjelasan mekanisme hibah dari luar negeri. 

 

2. Kabupaten Serang : 

- Ada kerancuan kelembagaan yang menangani kerjasama daerah, untuk itu 

perlu adanya dukungan mengatasi permasalahan tersebut dari kementerian. 



- Mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha, bidang apa saja yang 

diperbolehkan. 

 

3. Kota Tangerang Selatan : 

- Ada perbedaan dalam kategori pihak ketiga dalam UU No. 23 Tahun 2014 

dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007, kerjasama daerah : daerah 

lain, pihak ketiga dan pemda/lembaga di luar negeri. Mohon penjelasan 

terkait “pihak ketiga” dimaksud. 

- Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga apa 

diperbolehkan. 

- Terkait ristisan sister city dengan salah satu kota di Korea Selatan, 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menandatangani LoI, untuk itu 

mohon difasilitasi menjadi MoU. 

 

Tanggapan Narasumber  

1. Kasubdit Kerjasama Daerah dan Penyelesaian Perselisihan :  

- Sebaiknya dibuat surat edaran sekda kepada semua SKPD, agar semua 

kerjasama dikoordinasi dgn bagian kerjasama. Terkait kerjasama investasi 

merupakan ranahnya bagian kerjasama, untuk teknisnya dapat berkoordinasi 

dengan bidang penanaman modal. 

- Yang dimaksud pihak ketiga dalam UU 23 Tahun 2014 sudah jelas, sedang 

untuk kerjasama pemda dengan Kementerian/lembaga masih dimungkinkan 

(dalam UU 23 Th. 2014 tidak ada kata dilarang), hal ini akan dirumuskan 

dalam RPP kerjasama penganti PP 50 th 2007. 

- Jika ada kerjasama Kementerian/Lembaga dengan pemda sebaiknya 

dituangkan dalam Kesepakan Bersama, bukan Perjanjian Kerjasama. 

(filosofinya pemda adalah anaknya pemerintah pusat). 

 

2. Kabid Kerjasama Antar Negara :  

- Untuk hibah Luar Negeri agar berhati-hati dalam menangapi tawaran hibah 

luar negeri, hibah luar negeri harus melalui pemerintah pusat. Disarankan 

untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jangan langsung 

membuat perikatan dengan pihak pemberi hibah.  

- Sebagaimana hasil Rapat Interdep yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota 

Tangerang Selatan diharapkan mengindentifikasi obyek yang akan 

dikerjasamakan dan menyusun time frame pelaksanaaan kerjasama sister 

city tersebut. 

 

3. Karo Pemerintahan Setda Provinsi Banten :  

- Peraturan Perundan-undangan yang mengatur tentang hibah kepada 

pemerintah daerah yang bersumber dari luar negeri sudah jelas, yakni 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Hibah Daerah, hibah kepada daerah yang bersumber dari luar 

negeri dilakukan melalui pemerintah pusat. Hibah ini bisa bersifat terencana 

melalui mekanisme usulan Bappenas atau hibah secara langsung melalui 

penerusan hibah dari kementerian/lembaga teknis.  

- Untuk penguatan kelembagaan kerjasama daerah, sebaiknya mengintensifkan 

peran dan fungsi TKKSD di masing-masing daerah, agar semua rencana 

kerjasama yang dilakukan oleh SKPD dapat dikaji dan difasilitasi oleh TKKSD. 

- Pemerintah Kota Tangerang Selatan diharapkan selalu berkoordinasi dengan 

Biro Pemerintahan Provinsi Banten untuk menindaklanjuti LoI yang telah 

ditandatangani dalam kerjasama Sister City tersebut.  

 


