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ABSTRAK 

Aktor dalam Studi Hubungan Internasional saat ini tidak hanya individu, negara, 

dan sistem internasional, melainkan adanya aktor lain seperti Pemerintah Daerah 

(Pemda) yang memiliki kepentingan di tingkat internasional. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui motivasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta pada jaringan transnasional pemerintah daerah yang dimiliki oleh United 

Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) dengan studi kasus 

pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta. Penulis 

menggunakan Konsep Local Government Transnational Network (LGTN) untuk 

menganalisa motivasi dari Pemprov DKI Jakarta pada suatu jaringan transnasional 

Pemda. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga motivasi utama Pemprov DKI 

Jakarta yaitu obtaining funding, lobbying and influence, dan policy transfer. Selain 

itu, aktor lokal merupakan aktor dalam hubungan internasional karena terdapat 

fenomena-fenomena di tingkat lokal yang harus di advokasi di tingkat internasional, 

serta fenomena di tingkat lokal masih menjadi fenomena mikro yang penting untuk 

dibahas di tingkat internasional. 

 

Kata Kunci : Motivasi pemerintah daerah, Jaringan transnasional pemerintah daerah, 

Pemprov DKI Jakarta, UCLG ASPAC, Local Government Transnational Network 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jaringan transnasionalisme Pemerintah Daerah (Pemda) pada saat ini 

mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya 

pengakuan dari masyarakat internasional tentang peran Pemda terhadap 

pembangunan yang berkelanjutan. Tahun 1992 dalam Earth Summit (Rio 

Conference 1992) menjadi titik balik atau momentum bagi Pemda karena telah 

diakui di tingkat internasional terhadap perannya dalam pembangunan yang 

berkelanjutan.1 Pada pertemuan ini menghasilkan beberapa agenda global 

yang berhubungan dengan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. 

Agenda-agenda global tersebut di antaranya adalah 1) Agenda 21; 2) The Rio 

Declaration on Environment and Development; 3) The Statement of Forest 

Principles; 4) The United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC); dan 5) The United Nations Convention on Biological Diversity.2  

Sekretaris Jenderal International Council for Local Environmental 

Initiatives (ICLEI), Jeb Brugman, pada saat Rio Conference 1992 

memperjuangkan perspektif Pemda untuk tujuan yang berhubungan dengan 

lingkungan di tingkat global di Agenda 21.3 Hal ini lah yang menjadikan 

momentum bagi Pemda untuk memiliki peranan yang lebih besar dalam 

                                                
1 Hariet Bulkeley & Michele M. Betsill, (2003), Cities and Climate Change: Urban Sustainability 
and Global Environmental Governance, Hlm. 22 
2 United Nations, (1997), UN Conference on Environment and Development (1992), <Diakses 
melalui http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html> 
3 H. Bulkeley & M.M. Betsill, Loc.cit  
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pembangunan yang berkelanjutan. Dari hasil pertemuan ini secara garis besar 

terdapat peningkatan kesadaran peran Pemda terhadap penyelesaian isu 

lingkungan dan hubungan secara langsung antara tindakan terhadap isu 

lingkungan dengan kerjasama internasional antar kota-kota.4 

United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) 

merupakan salah satu jaringan transnasional Pemda yang ada di regional Asia 

Pasifik. UCLG ASPAC adalah bagian dari United Cities and Local 

Governments (UCLG) yang menghubungkan lebih dari 7,000 Pemda dengan 

jumlah populasi mencapai 3.76 milyar jiwa yang ada di Asia Pasifik dan 

terbagi kedalam empat sub-wilayah yaitu Asia Selatan dan Barat Daya, Asia 

Tenggara, Asia Timur dan Timur Laut, dan Pasifik.5 Pada tahun 2013 sampai 

saat ini Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC adalah Bernadia Irawati 

Tjandradewi dan menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan ini di 

UCLG ASPAC.  

Sebagai salah satu asosiasi Pemda di Asia Pasifik, UCLG ASPAC 

memiliki tujuan untuk memperkuat Pemda dengan memberikan kapasitas 

kepada Pemda melalui beragam bentuk dukungan. Dengan adanya jaringan 

transnasional ini, Pemda di Asia Pasifik memiliki kesempatan untuk bisa 

berkontribusi positif dan aktif di tingkat global. Berdasarkan kategori 

organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer, jaringan 

transnasional Pemda yang dimiliki oleh UCLG ASPAC termasuk kedalam 

Transgovernmental Organization (TGO).6 TGO merupakan salah satu bentuk 

                                                
4 Ibid. Hlm 23 
5 UCLG ASPAC, (2017), Who We Are, <Diakses melalui http://uclg-aspac.org/en/about-us/who-
we-are/> 
6 Clive Archer, (2013), International Organizations 3rd Ed, Hlm. 40 
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hubungan antar aktor pemerintah seperti Pemda yang tidak dikontrol oleh 

kebijakan luar negeri dari pemerintah pusat. 

Sebagai sebuah jaringan transnasional, UCLG ASPAC menghubungkan 

titik-titik potensial sehingga nantinya membentuk sebuah jaringan di kawasan 

Asia Pasifik yang berkaitan dengan Pemda. Titik-titik yang dimaksud oleh 

penulis adalah mitra-mitra strategis dan potensial untuk melakukan kerja sama 

agar bisa mengimplementasikan agenda global sampai ke tingkat lokal. Untuk 

bisa melakukan hal tersebut, UCLG ASPAC memiliki rekan kerja dengan 

tujuan yang sama. Berikut merupakan beberapa rekan kerja dari UCLG 

ASPAC dari tahun 2013-2016:7 

1. European Commision (EC) : Pendanaan 

2. United States Agency for International Development (USAID) : Pendanaan 

3. World E-government Organization of Cities and Local Government (WEGO) : E-

government dan Kota pintar atau Smart cities 

4. Seoul Human Resource Development Center (SHRDC) : Pusat pelatihan sumber daya 

manusia 

5. Citynet : Jaringan Pemda 

6. CIFAL Jeju : Pusat pelatihan  

7. Konrad-Adanauer-Stiftung (KAS) : Tenaga ahli 

8. Federation of Canadian Municipalities (FCM) : Jaringan Pemda 

9. Cities Development Initiative for Asia (CDIA) : Pendanaan 

10. United Nations (UN) Bodies: 1) United Nations Development Programme (UNDP), 

2) United Nations & Human Settlements Programme (UN-Habitat), 3) United 

Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), 4) 

United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), dan United Nations 

Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) : Pendanaan dan proyek 

                                                
7 UCLG ASPAC, (2017), Publications: Annual Reports, <Diakses melalui http://uclg-
aspac.org/en/publication/annual-report/> 
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11. Asian Development Bank (ADB) : Pendanaan  

12. Oxfam : Pendanaan 

UCLG ASPAC dan rekan kerja yang sudah disebutkan sebelumnya 

melakukan berbagai bentuk kerja sama untuk mendukung kegiatan yang 

dilakukan oleh UCLG ASPAC. Untuk melakukan kegiatannya, UCLG 

ASPAC mendapatkan pendanaan dari lembaga donor dan membership fee atau 

iuran anggota. Nantinya kedua pemasukan tersebut akan diputar kembali dan 

didistribusikan ke beberapa kegiatan yang akan dilakukan di tahun tersebut 

sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh lembaga donor.  

UCLG ASPAC telah banyak melakukan kegiatan. Kegiatan yang 

dilakukan oleh UCLG ASPAC dari tahun 2013-2016 di antaranya adalah 1) 

Lokakarya sanitasi dan pelayanan air di Colombo, Sri Lanka pada tahun 2013, 

2) Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Mayors Forum di 

Makassar, Indonesia pada tahun 2015, 3) Lokakarya pegurangan resiko 

bencana, mobilitas dan pariwisata berkelanjutan di Jeju, Korea Selatan pada 

tahun 2015, dan 4) Pembangunan ruang publik di tiga lokasi di Surabaya, 

Indonesia pada tahun 2016.8  

Kegiatan tersebut dimasukkan kedalam anggaran tahunan yang dibuat oleh 

UCLG ASPAC. UCLG ASPAC mengakomodir kepentingan dan suara dari 

Pemda yang ada di kawasan Asia Pasifik dengan sistem pemerintahan yang 

berbeda-beda di masing-masing negara. Setiap negara memiliki tingkatan 

aktor sub-nasional yang berbeda sesuai dengan sistem pemerintahan yang 

dianutnya. Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Nasional) sudah 

memiliki Undang-Undang (UU) yang mengatur aktor-aktor yang termasuk 

                                                
8 Ibid. 
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kedalam kategori Pemda atau sub-nasional di Indonesia. Aktor-aktor tersebut 

diatur kedalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam 

UU ini Pemerintah Nasional mengakui adanya aktor sub-nasional yang ada di 

Indonesia yang terbagi kedalam beberapa tingkatan yaitu Pemerintah Provinsi 

(Pemprov), Pemerintah Kota (Pemkot), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). 

Sampai saat ini Pemerintah Nasional masih belum meratifikasi perjanjian 

internasional yang berkaitan dengan Pemda, namun terdapat beberapa 

perjanjian bilateral dan multilateral yang dilakukan oleh Pemda di Indonesia. 

Pada tingkatan nasional, Indonesia memiliki jaringan pemda yang terbagi 

kedalam tiga tingkatan yaitu Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 

(APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan 

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Jaringan ini 

merupakan wadah kerjasama antar Pemda yang dibentuk oleh Kementerian 

Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).9 Selain itu, tujuan dari 

ketiga jaringan pemda yang disebutkan diatas adalah untuk memperjuangkan 

kepentingan anggota yang tergabung di dalamnya.10 Ketiga jaringan ini juga 

memiliki hubungan dengan jaringan Pemda dari negara lainnya sehingga 

membentuk jaringan transnasional yang lebih kompleks lagi. Sebagai salah 

satu contoh bentuk kegiatannya dari jaringan Pemda yang diadakan oleh 

APEKSI adalah The First ASEAN Mayors City Forum pada tahun 2011 di 

Surabaya yang didukung beberapa pihak seperti Kemendagri, Kementerian 

Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu), Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

                                                
9 APKASI, (2017), Profil APKASI, <Diakses mealui https://apkasi.org/apkasi/> 
10 APEKSI, (2017), Sejarah, <Diakses melalui http://apeksi.id/index.php/tentang-kami-about-
us/sejarah> 
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(Pemprov Jatim), Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya), dan lain-

lain.11 

Sebagai sebuah aktor, Pemda diharapkan untuk bisa lebih memainkan 

perannya di dalam agenda global seperti Sustainable Development Goals 

(SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) untuk bisa merealisasikan tujuan-

tujuan global tersebut sampai ke tingkat lokal. Kedua agenda global ini 

merupakan agenda yang berhubungan secara langsung dengan perkotaan dan 

isu-isu yang muncul di perkotaan. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemda 

untuk merealisasikan tujuan global di tingkat lokal terkadang masih belum 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa kasus pembangunan oleh 

Pemda, hasil pembangunannya tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan 

atau dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk didalamnya kaum minoritas 

seperti penyandang disabilitas, anak-anak, wanita, dan lansia. Hal ini lah yang 

menjadikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap 

pembangunan yang dilakukan oleh Pemda khususnya pembangunan ruang 

publik. 

Jakarta sebagai Ibukota Indonesia memiliki populasi 10.17 juta jiwa yang 

terbagi kedalam enam wilayah yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota 

Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, 

dan Kota Jakarta Utara.12 Kepadatan penduduk di Jakarta adalah sebesar 

                                                
11 Kementerian LN, (2011), Pertemuan Pertama Forum Walikota ASEAN, Surabaya, 24-25 
Oktober 2011, <Diakses melalui http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertemuan-
Pertama-Forum-Walikota-ASEAN-Surabaya-24-25-Oktober-2011.aspx> 
12 BPS DKI Jakarta, (2015),  Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut 
Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2010, 2014, dan 2015, <Diakes melalui 
https://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/136> 
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15366,87 per km2.13 Sebagai salah satu perannya dan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar penduduknya, Jakarta memiliki beberapa program yang 

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu program tersebut 

adalah pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di tingkat 

kelurahan atau kecamatan yang ada di Jakarta. 

Setiap kota metropolitan di dunia memiliki permasalahan dan 

tantangannya yang berbeda dalam isu urbanisasi dan pembangunan yang 

berkelanjutan. Permasalahan yang biasanya sering muncul biasanya terbagi 

kedalam beberapa sektor seperti ekonomi, kesehatan, sosial, dan lingkungan. 

Jakarta yang menjadi magnet tersendiri bagi kebanyakan orang, juga memiliki 

permasalahan-permasalahan pada beberapa sektor yang telah disebutkan 

sebelumnya. Berikut merupakan permasalahan dominan atau menonjol yang 

dimiliki oleh Jakarta. 

Kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan di Jakarta menduduki 

peringkat tertinggi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir.14 

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terdapat 288 kasus dimana 

anak-anak menjadi korban kekerasan fisik dan 165 kasus anak-anak menjadi 

korban kekerasan psikis di DKI Jakarta dalam kurun waktu 2011-2016.15 

Untuk mengurangi kekerasan terhadap anak-anak dan permasalahan urban 

                                                
13 BPS DKI Jakarta, (2015), Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di 
Provinsi DKI Jakarta, 2015, <Diakses melalui 
https://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/138> 
14 Nursita Sari, (2016), Jakarta Timur, Wilayah dengan Jumlah Kekerasan Tertinggi terhadap 
Anak dan Perempuan di Indonesia, <Diakses melalui 
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/26/11520481/jakarta.timur.wilayah.dengan.jumlah.k
ekerasan.tertinggi.terhadap.anak.dan.perempuan.di.indonesia> 
15 KPAI, (2017), Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan 
Pemantauan Media Se-Indonesia Tahun 2011-2016, <Diakses melalaui 
http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-
berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#jakut> 
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diatas, “Pemprov DKI Jakarta akan terus membangun RPTRA untuk 

mencegah aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak di ibu kota” (Basuki 

Tjahaja Purnama: 2015).16 

Hal ini merupakan salah satu alasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) untuk membangun RPTRA di setiap 

kelurahan yang ada di wilayahnya. Selain itu, dengan dibangunnya RPTRA di 

setiap kelurahan, hal ini bisa memfasilitasi kebutuhan dasar seperti pos 

pelayanan terpadu, pendidikan anak usia dini, dan taman bermain bagi anak-

anak yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta.17 Sampai pada Maret 2017, 

sudah ada 184 lokasi yang sudah dibangun dan diresmikan di Jakarta.18 

Menurut Basuki Tjahaja Purnama “Keberadaan RPTRA agar menjadi tempat 

berkumpul warga untuk mengatasi masalah sosial dari anak-anak sampe 

lansia” (Basuki Tjahaja Purnama: 2015).19 Dari permasalahan yang sudah 

disebutkan sebelumnya, Jakarta membangun RPTRA di tingkat kelurahan 

sebagai solusi dari permasalah yang ada di Jakarta. RPTRA merupakan salah 

satu bentuk ruang publik yang bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan dasar 

masyarakat Jakarta terutama kelompok minoritas seperti anak-anak. Terdapat 

beberapa penelitian sebelumnya terkait ruang publik yang penulis gunakan 

sebagai bahan refernsi pada penelitian ini yaitu Jan Gehl: Cities for People,20 

                                                
16  Situs Resmi Pemprov DKI Jakarta, (2017), Statement Record, <Diakses melalui 
http://www.jakarta.go.id/v2/statrec/search/0/rptra/0/15> 
17 UCLG, (2016), UCLG Public Space Policy Framework by and for Local Governments 
18 Jakarta Open Data, (2017), Peresmian RPTRA Sampai Maret 2017, <Diakses melalui 
http://data.jakarta.go.id/dataset/daftar-rptra-yang-sudah-diresmikan-per-tanggal-7-juni-
2016/resource/a6ffd51f-279d-49d6-9f33-eed327ea4753?view_id=0fabe076-3213-4442-acce-
1eea711368d> 
19 Situs Resmi Pemprov DKI Jakarta, Loc.cit 
20  Jan Gehl, (2010), Cities for People, Washington, Island Press 
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Pu Miao: Public Space in Asia Pacific Cities: Current Issues and Strategies,21 

Oswar Mungkasa: Jakarta Masalah dan Solusi,22 H.S. Aji, R.B. Budiyanti, & 

K. Djaja: The Development of Children-friendly Integrated Public Space in 

Settlement Area as an Infrastructure of Jakarta,23 dan Riena Surayuda: Pusat 

komunitas dan Kontestasi Memori Kolektif Studi Kasus RPTRA.24 

Di Jakarta sudah terdapat beberapa taman atau ruang publik yang 

dijadikan oleh masyarakatnya untuk melakukan berbagai aktivitas, namun 

tempat-tempat tersebut masih belum memenuhi standar keamanan bagi anak-

anak.25 Selain itu, ruang publik yang ramah terhadap anak-anak memiliki 

fungsi sebagai wadah pembelajaran dan pemahaman terhadap lingkungan 

disekitarnya.26 Hal ini lah yang menjadi dasar Pemda Jakarta untuk 

memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakatnya dengan membangun ruang 

publik yang multifungsi dan kreatif di lokasi yang padat penduduk. Konsep 

dasar dari pembangunan RPTRA adalah penyediaan tempat bermain bagi 

anak-anak yang mudah diakses, aman dari kejahatan, mudah diawasi oleh 

orang dewasa, dan tanpa dipungut biaya atau gratis.27 Isu ini harus segera 

ditanggapi, salah satu caranya adalah dengan melakukan penelitian dengan 

memfokuskan kepada motivasi Pemda pada suatu jaringan transnasional 

Pemda dalam menghadapi isu urban di wilayahnya.  

                                                
21 Pu Miao, (2001), Public Space in Asia Pacific Cities: Current Issues and Strategies, Kluwer 
Academic Publisher 
22 Oswar Mungkasa, Jakarta: Masalah dan Solusi 
23 H.S. Aji, R.B. Budiyanti, & K. Djaja, The Development of Children-friendly Integrated Public 
Space in Settlement Area as an Infrastructure of Jakarta, WIT Press 
24 Riena Surayuda, (2016),  Pusat komunitas dan Kontestasi Memori Kolektif Studi Kasus RPTRA¸ 
Lab Sosio: Pusat Kajian Sosiologi Fisip UI 
25 H.S. Aji, R.B. Budiyanti, & K. Djaja, Loc.cit 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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Pada penelitian ini, urgensi yang diangkat oleh penulis adalah adanya 

aktor-aktor baru seperti aktor sub-nasional yang ikut berperan aktif di kancah 

internasional dan menjadi penting dalam pengambilan keputusan di tingkat 

tersebut. Selain itu, adanya aktor baru ini menunjukkan bahwa 

perkembangangan Studi Hubungan Internasional itu dinamis, aktor yang 

menjadi unit analisa tidak lagi berfokus kepada sistem internasional, negara, 

dan individu. Penulis memilih Asia Pasifik dikarenakan kawasan ini 

merupakan kawasan dengan pembangunan yang pesat namun terkadang 

pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat 

terutama kaum minoritas dan Indonesia memiliki populasi kumuh terendah 

dibandingkan negara-negara di Asia Pasifik lainnya seperti India dan 

Tiongkok. Berdasarkan paparan di atas, satu hal yang belum terungkap adalah 

motivasi Pemprov DKI Jakarta pada jaringan transnasional UCLG ASPAC 

dalam menghadapi isu urban di Jakarta. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan 

sebelumnnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut 

“Apa Motivasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

pada Jaringan Transnasional United Cities and Local Governments Asia 

Pacific (UCLG ASPAC) dalam studi kasus pembangunan Ruang Publik 

Terpadu Ramah Anak (RPTRA)?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui motivasi Pemprov DKI Jakarta pada jaringan 

transnasional Pemda yang dimiliki oleh United Cities and Local 

Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) dalam menghadapi isu 

urban di Jakarta. Sebagai tambahan dapat mengetahui pembangunan 

infrastruktur dan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Pemda 

yang ada di wilayah Asia Pasifik serta analisa lebih mendalam dalam 

studi ilmu hubungan internasional. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Untuk menganalisis motivasi dari Pemprov DKI Jakarta pada 

jaringan transnasional Pemda yang dimiliki oleh UCLG ASPAC dalam 

pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Temuan penelitian ini diharapkan akan memberikan kontrobusi pada tiga 

aspek. Pertama, untuk memberikan tambahan wawasan kepada akademisi 

bidang studi hubungan internasional dalam kajian studi pembangunan. 

Kedua, untuk memberikan tambahan wawasan kepada akademisi bidang 

studi hubungan internasional perihal adanya aktor lain selain Pemerintah 

Pusat atau Nasional yaitu aktor sub-nasional seperti Pemerintah Daerah 

dalam tingkat analisa negara. Ketiga, untuk mengetahui peran dari jaringan 

transnasional pemerintah daerah dan implementasinya di tingkat lokal. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

Penulis menggunakan dua studi terdahulu yang digunakan sebagai 

panduan dalam logika berfikir. Studi terdahulu yang digunakan penulis 

memberikan kontribusi kedalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan 

oleh penulis dan studi terdahulu yang digunakan oleh penulis. Studi terdahulu 

yang diambil oleh penulis adalah Local government transnational networking 

in Europe: a study of 14 local authorities in England and France yang ditulis 

oleh Christopher Huggins dan Cities and the Multilevel Governance of Global 

Climate Change yang ditulis oleh Michele Betsill dan Harriet Bulkeley. 

Pada studi terdahulu yang pertama yaitu Local government transnational 

networking in Europe: a study of 14 local authorities in England and France 

milik Christopher Huggins terdapat beberapa hal yang penulis gunakan 

sebagai bahan atau sumber dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.28 

Chritopher Huggins menggunakan konsep Local Government Transnational 

Network (LGTN) dalam penelitian ini. LGTN yang dikemukakan oleh 

Christopher Huggins bertujuan untuk menjawab motivasi keikutsertaan Pemda 

kedalam sebuah jaringan transnasional Pemda dan keefektifitasan dari sebuah 

jaringan transnasional Pemda.29 Perbedan yang muncul adalah penggunaan isu 

                                                
28 Christopher Huggins, (2015), Local Government Transnational Networking in Europe: A Study 
of 14 Local Authorities in England and France, <Diakses melalui 
https://researchportal.port.ac.uk/portal/files/5551078/Christopher_Huggins_Thesis_Final.pdf> 
29 Ibid. Hlm. 10 



13 
 

atau fenomena serta ruang lingkup wilayah yang digunakan oleh Christopher 

Huggins dan Penulis berbeda. 

Penelitian yang dilakuan oleh Christopher Huggins menggunakan LGTN 

untuk menjelaskan jaringan transnasional Pemda yang ada di Inggris dan 

Perancis. Christopher Huggins menjelaskan pengertian dan penjelasan 

terhadap Konsep LGTN yang dimilikinya. Konsep ini merupakan gabungan 

dari Konsep Multi Level Governance (MLG) dan Konsep Europeanization.30 

Selain itu, Christopher Huggins juga menjelasakan alasan kenapa Pemda ikut 

berpartisipasi kedalam jaringan transnasional dan efektifitas keikutsertaan 

Pemda di dalam jaringan transnasional. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada penggunaan 

konsep Local Government Transnational Network (LGTN) milik Christopher 

Huggins yang menurut penulis lebih bisa menjelaskan jaringan transnasional 

Pemda yang dimiliki oleh UCLG ASPAC. Tujuan penulis menggunakan studi 

terdahulu dari Christopher Huggins adalah untuk mempermudah penulis 

dalam menganalisa konsep yang penulis gunakan mengingat studi terdahulu 

ini menggunakan konsep yang sama dengan penelitia yang dilakukan oleh 

penulis.  

Pada studi terdahulu yang kedua yaitu Cities and the Multilevel 

Governance of Global Climate Change yang ditulis oleh Michele Betsill dan 

Harriet Bulkeley tedapat beberapa hal yang penulis gunakan sebagai bahan 

atau sumber dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.31 Persamaan yang 

                                                
30 Ibid. Hlm. 15 
31 Michele Betsill & Harriet Bulkeley, (2006), Cities and the Multilevel Governance of Global 
Climate Change, JSTOR, <Diakses melalui 
http://www.jstor.org/stable/27800607?seq=1&cid=pdf-reference#page_scan_tab_contents> 
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muncul antara studi terdahulu yang dilakukan oleh Michele Betsill dan Harriet 

Bulekeley adalah kesamaan isu jaringan transnasional Pemda. Penulis 

menggunakan studi terdahulu ini untuk melihat salah satu contoh dari peran 

jaringan transnasional Pemda yang ada di dunia. Perbedaan yang mucul dari 

studi terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan adalah pada teori atau 

konsep yang digunakan. Michele Betsill dan Harriet Bulkeley menggunakan 

rezim internasional dan MLG dalam menganalisa jaringan transnasional 

Pemda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Michele Betsill dan Harriet Bulkeley pada 

studi terdahulu ini berfokus kepada analisa dari jaringan transnasional Cities 

for Climate Protection (CCP).32 Pada penelitian ini, keduanya ingin melihat 

kompleksitas dari tata kelola global pada perubahan iklim. Penelitian ini juga 

memberikan pemahaman terhadap peran dari aktor sub-nasional dalam 

keikutsertaanya pada suatu jaringan transnasional Pemda dan tata kelola 

global perubahan iklim. Penulis menggunakan studi terdahulu ini untuk 

memberikan pemahaman dasar terhadap suatu jaringan transnasional Pemda 

yang ada di dunia. Peneliatian ini memberikan kontribusi bagi penulis logika 

berfikir untuk menganalisa multilevel governance  yang ada pada suatu 

jaringan internasional. 

2.2 Kerangka Konseptual 

Konsep LGTN yang digunakan oleh penulis merupakan konsep yang 

dimiliki oleh Christopher Huggins. Konsep ini digunakan oleh penulis untuk 

menjelaskan motivasi bergabungnya Pemprov DKI Jakarta ke dalam jaringan 

                                                
32 Ibid. Hlm 9 
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transnasional yang dimiliki oleh UCLG ASPAC. Christopher Huggins 

menjelaskan pada konsep ini digunakan untuk menjelaskan lebih dalam MLG 

serta kaitannya dengan Europeanization yang terjadi dengan Pemda di Eropa. 

LGTN merupakan sebuah wadah atau jaringan transnasional yang 

beranggotakan Pemda di dalamnya. Terdapat beberapa definisi yang 

digunakan oleh beberapa ahli lainnya untuk mendefenisikan jaringan 

transnasional ini. Menurut Sodupe definisi dari LGTN adalah sebuah bentuk 

asosiasi antar regional yang melakukan kerja sama berdasarkan kesamaan 

kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi serta bertujuan untuk menjadi kelompok 

penekan terhadap institusi yang lebih tinggi.33 Namun definisi yang digunakan 

oleh Christopher Huggins dalam tulisannya adalah adanya partisipasi secara 

sukarela dari minimal dua Pemda di negara yang berbeda, sehingga bisa 

dikategorikan sebagai hubungan yang horizontal dan tidak hirarkis.34 Definisi 

ini digunakannya sebagai limitisi dalam penelitian yang dilakukannya. 

Christopher Huggins dalam menganalisa LGTN menggunakan MLG dan 

Europeanization yang saling berhubungan satu dengan lainnya, sebagai dasar 

pemikiran dalam penelitian yang dilakukannya. MLG merupakan sebuah 

konsep untuk menjelaskan respon dari penjelasan limitasi state-centric dalam 

integrasi di Eropa.35 Seiring dengan berjalannya waktu MLG memiliki 

aplikasi yang lebih dari sekedar integrasi di Eropa. Terdapat tiga karakteristik 

dari MLG yaitu 1) Proses pengambilan keputusan terjadi di beberapa 

tingkatan, 2) Pengambilan keputusan kolektif antar negara menghilangkan 

                                                
33 Christopher Huggins, (2015), Local Government Transnational Networking in Europe: A Study 
of 14 Local Authorities in England and France, Hlm 8 
34 Ibid. Hlm 9 
35 Ibid. Hlm 19 
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kontrol individu oleh Pemerintah Pusat, dan 3) Arena perpolitikan menjadi 

berhubungan satu sama lainnya daripada berpusat.36 MLG sendiri terbagi 

kedalam dua tipe, pada MLG tipe 1, mirip atau serupa dengan struktur 

pemerintahan federal, sedangkan MLG tipe 2, lebih menggambarkan secara 

spesifik fungsi institusi lintas batas yurisdiksi.37 

Europeanization di sisi lainnya berbicara terkait adaptasi yang dilakukan 

oleh Pemda terhadap integrasi di kawasan Eropa. Sampai saat ini, integrasi 

yang terjadi di kawasan Eropa merupakan yang terbaik di dunia. Terdapat 

beberapa perebatan tentang bagaimana melihat integrasi di Eropa, namun 

Chirstopher Huggins melihatnya melalui tingkat analisa sub-nasional. Tingkat 

analisa ini digunakan oleh Christopher Huggins untuk meneliti Pemda yang 

ada di Inggris dan Perancis. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Christopher Huggins, penulis 

menggunakan variabel dan indikator yang dikemukakannya untuk 

menjelaskan motivasi bergabungnya suatu Pemda kedalam jaringan 

transnasional Pemda. Christopher Huggins menggunakan variabel dan 

indikator ini untuk menjelaskan motivasi Pemda untuk ikut bergabung 

kedalam jaringan transnasional atau LGTN. Motivasi tersebut dibagi kedalam 

tiga karakteristik yaitu 1) Obtaining funding, 2) Lobbying and Influence, dan 

3) Policy Transfer.38 Namun, di dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Christopher Huggins, penulis berfokus kepada motivasi dari jaringan 

transnasional Pemda dalam mengurangi permasalahan isu urban. Oleh karena 

                                                
36 Liesbet Hooghe & Gary Marks, (2001), Multi-level Governance and European Integration, 
Oxford:UK, Rowman & Littlefield Publishers 
37 Christopher Huggins, Op.cit Hlm 21 
38 Ibid. Hlm 130 
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itu, penulis menggunakan ketiga karakteristik yang digunakan oleh 

Christopher Huggins untuk dijadikan sebagai variabel dalam penelitian ini. 

Berikut merupakan penjelasan terhadap variabel dan indikator dari setiap 

variabel tersebut: 

2.2.1 Obtaining Funding  

Pada variabel ini terdapat beberapa indikator yang digunakan oleh 

penulis untuk menjelaskan motivasi dari jaringan transnasional UCLG 

ASPAC. Obtaining funding merupakan salah satu motivasi utama dari 

Pemda untuk bisa mendapatkan bantuan pendaan kepada entitas lainnya 

seperti OI dan lembaga donor, melalui suatu program. Indikator tersebut 

adalah 1) Provide ready-made partnerships, 2) Facilitate project 

partnerships for funding bids, 3) Specify partnerships specific policy 

areas, dan 4) Provide technical support.39 Dari indikator ini nantinya 

akan penulis gunakan untuk menjelaskan studi kasus yang diangkat oleh 

penulis. Berikut merupakan penjelasan lebih dalam dari setiap indikator 

yang ada di variabel ini: 

2.2.1.1 Menyediakan kerja sama yang sudah jadi40 

Definisi dari kerja sama yang sudah jadi adalah kerja sama 

yang berpotensi tinggi untuk menjadi suatu proyek bersama yang 

melibatkan Pemda serta entitas lainnya seperti lembaga donor 

atau OI. Dalam hal ini jaringan transnasional Pemda berperan 

sebagai match-making antara Pemda dengan entitas lainnya 

seperti lembaga donor atau OI. Maksud dari indikator ini adalah 

                                                
39 Ibid. Hlm 148 
40 Ibid. Hlm 148 
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bertujuan untuk mewadahi kebutuhan dari Pemda untuk 

melakukan kerjasama dengan pihak lainnya. Motivasi dari 

jaringan transnasional Pemda diharapkan untuk bisa memberikan 

akses kepada mitra-mitra yang startegis untuk diajak bekerja 

sama oleh Pemda, begitu juga sebaliknya dimana jaringan 

transnasional juga bisa memberikan akses kepada Pemda untuk 

diajak bekerja sama dengan mitra-mitra potensial. 

Salah satu contohnya dari indikator ini adalah Global Public 

Space Programme dari UN-Habitat, dimana pada program ini 

sudah terdapat toolkit untuk dijadikan panduan dalam pembuatan 

atau pengembangan ruang publik. Program ini sudah diterapkan 

oleh beberapa Pemda di seluruh dunia salah satunya adalah di 

Mumbai, India dan Surabaya, Indonesia. Motivasi dari jaringan 

transnasional Pemda dinilai lebih bermanfaat dan startegis 

apabila bisa menyediakan kerja sama yang memiliki potensi 

tinggi untuk terealisasi menjadi suatu proyek bersama. Selain itu, 

kerja sama yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi suatu 

proyek bersama ini menjadi motivasi bagi anggota dari suatu 

jaringan transnasional Pemda untuk ikut berpartisipasi di dalam 

proyek tersebut.  

2.2.1.2 Memfasilitasi proyek kerja sama untuk tawaran pendanaan41 

Motivasi dari jaringan transnasional Pemda tidak bisa jauh 

atau lepas dari proyek-proyek kerja sama yang melibatkan 

                                                
41 Ibid. Hlm 148 
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Pemda dan mitra strategis. Jaringan transnasional pemda 

berperan untuk memfasilitasi setiap proyek-proyek kerja sama 

yang terdapat penawaran pendanaan bagi Pemda atau anggota 

yang tergabung di dalamnya. Hal ini juga berkaitan dengan 

indikator sebelumnya dimana kedua indikator ini bertujuan untuk 

memberikan wadah bagi anggotanya berupa perbantuan secara 

teknis atau pertemuan matchmaking antara Pemda dengan mitra 

strategis untuk penawaran bantuan pendanaan atau melakukan 

suatu proyek bersama.  

Proyek kerja sama bersama yang ada di jaringan 

transnasional Pemda milik UCLG ASPAC merupakan proyek 

yang dana nya kolektif dari Pemda melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD), lembaga donor, OI, atau Corporate 

Social Responsibility (CSR), dan anggaran dana milik jaringan 

transnasional Pemda. Skema bantuan pendanaan ini merupakan 

salah satu opsi skema pada suatu proyek bersama yang 

melibatkan beberapa pihak. Selain itu bentuk fasilitas yang 

tersedia ketika adanya suatu proyek bersama adalah perbantuan 

teknis yang akan dibahas lebih lanjut pada indikator tersendiri. 

Bentuk fasilitas diatas merupakan suatu penunjang untuk 

mengimplementasikan agenda global sampai ke tingkat lokal. 

2.2.1.3 Menentukan area kebijakan khusus untuk mitra kerja42 

                                                
42 Ibid. Hlm 150 
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Jaringan transnasional Pemda juga memiliki peran untuk 

mengklasifikasikan sub-jaringan tematik yang menjadi prioritas 

di jaringannya. Setiap jaringan transnasional biasanya memiliki 

spesifikasi atau keahlian yang spesifik terhadap isu yang menjadi 

prioritasnya. Proses pemilihan topik atau area kebijakan diatas 

dikoordinasikan secara internal pada jaringan transnasional 

Pemda tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan 

memudahkan dalam implementasi kerja sama yang nantinya akan 

dilakukan dan mempertemukan pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan pada suatu proyek bersama.  

2.2.1.4 Menyediakan dukungan atau bantuan teknis43 

Indikator yang terakhir adalah penyediaan terhadap hal-hal 

yang sifatnya teknis. Tujuan dari indikator ini adalah untuk 

memberikan arahan dan perbantuan secara teknis kepada 

pelaksana tugas di pemerintahan terhadap syarat-syarat untuk 

bisa mengakses pendanaan yang diberikan oleh mitra strategis. 

Salah satu contoh dari bentuk yang dimaksud dari indikator ini 

adalah memberikan atau menyediakan ahli-ahli yang profesional 

dibidangnya dan memahami isu atau fenomena yang 

dikerjakannya. Motivasi ini dilakukan oleh jaringan transnasional 

Pemda untuk mendukung Pemda untuk bisa mengakses 

pendanaan yang tersedia. 

2.2.2 Lobbying and Influence  

                                                
43 Ibid. Hlm 150 



21 
 

Pada variabel ini terdapat beberapa indikator yang digunakan oleh 

penulis untuk menjelaskan motivasi dari jaringan transnasional UCLG 

ASPAC. Lobbying and influence adalah motivasi Pemda untuk bisa 

menyebarkan pengaruhnya dan melakuka kegiatan lobi di tingkat 

internasional. Indikator pada variabel ini adalah 1) Institution on 

international lobbying process, 2) Promotion on regional governance, 3) 

Assist on horizon scanning, 4) Support on mitigate other interest, 5) 

Representative of a wider body entities, dan 6) Specialist on specific 

sectoral policy fields.44 Dari indikator ini nantinya akan penulis gunakan 

untuk menjelaskan studi kasus yang diangkat oleh penulis. Berikut 

merupakan penjelasan lebih dalam dari setiap indikator yang ada di 

variabel ini: 

2.2.2.1 Institusi dalam proses lobi internasional45 

Jaringan transnasional Pemda menjadi salah satu institusi 

bagi aktor sub-nasional dalam melobi aktor-aktor yang ada di 

tingkat internasional atau global. Hal ini merupakan salah satu 

tujuan utama dari jaringan transnasional Pemda untuk 

mengakomodasi suara-suara dari Pemda yang menjadi aktor sub-

nasional dan berada di tingkat lokal. Selain itu, dengan adanya 

jaringan transnasional Pemda, aktor sub-nasional seperti Pemda 

juga bisa memberikan pengaruh atau mempengaruhi kebijakan 

yang dikeluarkan oleh aktor-aktor yang berada di tingkat 

nasional (top-down dan bottom-up approaches). 

                                                
44 Ibid. Hlm 148 
45 Ibid. Hlm 164 
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2.2.2.2 Promosi dalam tata kelola daerah di tingkat regional46 

Pada indikator ini, jaringan transnasional pemda secara tidak 

langsung mendukung adanya integrasi tata kelolal daerah di 

tingkat regional. Tujuan dari indikator ini adalah untuk 

menyediakan informasi dari kepentingan yang dibutuhkan dari 

suatu daerah atau Pemda. Tata kelola yang baik pada suatu 

Pemda nantinya bisa menjadi perwakilan dalam menyuarakan 

kepentingan Pemda untuk proses lobi dan negosiasi tidak hanya 

di tingkat internasional tetapi juga di tingkat regional. 

2.2.2.3 Pengumpulan segala bentuk keterangan atau informasi yang 

bersifat rahasia47  

Tujuan dari indikator ini adalah untuk memetakan atau 

menyediakan informasi yang dibutuhkan dari sumber utama atau 

terhangat. Dengan adanya kemudahan akses terhadap informasi 

terbaru, proses melobi yang dilakukan oleh jaringan 

transnasional Pemda menjadi lebih efektif dan efisien dalam 

melakukan aktivitas lobinya. Sebagai tambahan, informasi 

terbaru tersebut sangat berguna untuk bisa memobilisasi 

dukungan dan pengaruh yang dibutuhkan sebelum nantinya 

sebuah kebijakan disahkan. Hal ini lah yang menjadi keuntungan 

atau manfaat yang ditonjolkan oleh jaringan transnasional Pemda 

adalah kemudahan untuk menyebarakan informasi dari satu titik 

ke titik lainnya. Sebagai tambahan, pengumpulan intelijen juga 

                                                
46 Ibid. Hlm 164 
47 Ibid. Hlm 166 
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penting untuk mempersiapkan Pemda dalam 

mengimplementasikan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan 

kesempatan dalam mendapatkan pendanaan yang memiliki 

potensi besar. 

2.2.2.4 Mengelola kepentingan bersama48  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jaringan 

transnasional Pemda memiliki spesifikasi atau spesialisasinya 

tersendiri terhadap isu yang diangkat di tingkat internasional atau 

global. Pada tingkatan tersebut terdapat banyak sekali isu-isu 

yang harus dibahas atau diselesaikan. Maka, pada saat seperti 

inilah jaringan transnasional Pemda dibutuhkan untuk bisa 

melakukan lobi-lobi yang diperlukan untuk mengangkat atau 

menyuarakan isu yang dibawa oleh Pemda. Dengan 

bergabungnya suara-suara dari tiap Pemda dan membentuk 

kelompok yang lebih besar, hal ini dinilai mewakili kepentingan 

dan kebutuhan dari orang banyak. 

2.2.2.5 Mewakili entitas yang lebih luas49 

Indikator ini merupakan salah satu manfaat proses lobi yang 

dilakukan oleh jaringan transnasional Pemda. Hal ini dipengaruhi 

oleh adanya isu bersama yaitu Pemda sebagai aktor dalam 

pembangunan di tingkat lokal. Sebagai aktor, Pemda melakukan 

aktivitas lobi dan menyebarkan pengaruhnya bagi di tingkat 

internasional maupun di tingkat regional. Dengan menjadi 

                                                
48 Ibid. Hlm 167 
49 Ibid. Hlm 168 
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perwakilan dari suara-suara Pemda, jaringan transnasional Pemda 

memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 

suara satu atau dua Pemda saja. Kekuatan bersama inilah yang 

selalu ditonjolkan oleh jaringan transnasional Pemda sebagai 

suatu pengaruh untuk membawa perubahan yang lebih signifikan 

dan bisa mengimplementasikan agenda global pada tingkat 

terendah atau lokal. 

2.2.2.6 Spesialis di bidang kebijakan sektoral tertentu50 

Dari sudut pandang yang dimiliki oleh Pemda, jaringan 

transnasional Pemda dianggap memiliki pengetahuan atau 

kemampuan yang lebih dibandingkan dengan Pemda. Hal ini 

terjadi karena kemudahan akses informasi, pendanaan, 

pengetahuan, dan kemampuan, jaringan transnasional Pemda 

dianngap lebih ‘ahli’ atau berpengalaman. Dengan kata lain, 

jaringan transnasional Pemda merupakan sebuah sumber daya 

tersendiri di mata Pemda. 

2.2.3 Policy Transfer  

Pada variabel ini terdapat beberapa indikator yang digunakan oleh 

penulis untuk menjelaskan motivasi dari jaringan transnasional UCLG 

ASPAC. Policy transfer adalah suatu proses perpindahan kebijakan dari 

satu Pemda atau institusi ke Pemda lainnya, begitu juga sebaliknya. 

Indikator pada variabel ini adalah 1) Provide best practice sharing and 

benchmarking, 2) Provide transfer knowledge, 3) Provide direct 

                                                
50 Ibid. Hlm 169 
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communications, 4) Support study visit between LG, 5) Allowed LG to 

pool their limited resources, dan 6) Provide a way to share 

informationand solve transnational policy problems.51 Dari indikator ini 

nantinya akan penulis gunakan untuk menjelaskan studi kasus yang 

diangkat oleh penulis. Berikut merupakan penjelasan lebih dalam dari 

setiap indikator yang ada di variabel ini: 

2.2.3.1 Menyediakan praktek cerdas dan standardisasi52 

Penyediaan praktik cerdas oleh jaringan transnasional Pemda 

memberikan dan membuka pelung untuk adanya perpindahan 

pengetahuan atau kebijakan yang dimiliki oleh suatu Pemda 

kepada Pemda lainnya. Tidak bisa dihindarkan bahwa setiap 

Pemda memiliki permasalahannya tersendiri terhadap isu-isu 

urban yang ada di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, 

dengan menyediakan parktek cerdas, jaringan transnasional 

Pemda berperan untuk mewadahi peluang terjadinya kerja sama 

antar Pemda. Praktik cerdas yang dimiliki oleh suatu Pemda 

merupakan suatu invoasi atau kebijakan yang dilakukan oleh 

Pemda tersebut dan menjadi inspirasi untuk diterapkan oleh 

Pemda lainnya. Inovasi yang dilakukan oleh Pemda ini erat 

kaitannya dengan birokrasi dari suatu Pemda. 

2.2.3.2 Menyediakan pertukaran ilmu pengetahuan53 

Berkaitan dengan indikator yang sebelumnya (berfokus 

kepada konten), pada indikator ini fokusnya lebih kepada proses 

                                                
51 Ibid. Hlm 148 
52 Ibid. Hlm 178 
53 Ibid. Hlm 179 
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perpindahannya. Motivasi ini merupakan salah satu motivasi 

yang paling signifikan untuk dimiliki oleh Jaringan transnasional 

Pemda. Hal ini menjadi sangat penting untuk dimiliki karena 

ketersediaan terhadap pertukaran ilmu merupakan inti utama dari 

sebuah jaringan. Perbedaan dari indikator sebelumnya adalah 

pada indikator ini, ilmu pengetahun merupakan sesuatu yang 

terstruktur dan erat kaitannya dengan riset atau hal-hal yang 

bersifat ilmiah. Selain itu, transfer pengetahuan dapat 

dimanfaatkan oleh Pemda untuk memberikan solusi dalam 

permasalahan-permasalahan dari isu urban yang muncul di 

daerahnya. 

2.2.3.3 Menyediakan komunikasi secara langsung54 

Jaringan transnasional Pemda diharapkan juga bisa 

memberikan wadah untuk berkumpulnya Pemda atau anggota 

yang ikut tergabung di dalamnya. Biasanya dalam jangka waktu 

tertentu jaringan transnasional Pemda melakukan kegiatan ini 

untuk keberlangsungan dari jaringan tersebut dan menjadikan 

kegiatan tersebut sebagai tempat berkumpul dan bertukar pikiran. 

Bentuk dari kegiatan ini biasanya adalah kongres atau lokakarya. 

2.2.3.4 Mendukung studi banding antar Pemda55 

Untuk mendukung atau mewadahi transfer ilmu atau 

pengetahuan yang dimiliki oleh Pemda, jaringan transnasional 

Pemda juga mendukung untuk diadakannya studi banding yang 

                                                
54 Ibid. Hlm 180 
55 Ibid. Hlm 180 
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dilakukan oleh Pemda. Hal ini dilakukan untuk memperkuat 

hubungan antar Pemda. Namun, kegiatan ini biasanya lebih 

bersifat bilateral dibandingkan dengan multilateral atau 

transnasional. 

2.2.3.5 Mengumpulkan sumber daya terbatas yang dimiliki oleh Pemda 

untuk melakukan kerja sama56 

Pada indikator ini memungkinkan untuk Pemda 

mengumpulkan sumber daya-nya yang dianggap terbatas untuk 

bisa memecahkan permasalahan kebijakan yang lebih efektif 

secara bersama-sama dengan Pemda lainnya melalui transfer 

ilmu atau pengetahuan. Dalam hal ini, limitasi yang dimiliki oleh 

Pemda tidak menjadi sebuah halangan yang signifikan untuk bisa 

melakukan kerja sama dengan stakeholder terkait lainnya. 

Memungkinkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan sumber 

daya mereka yang terbatas untuk memecahkan masalah 

kebijakan bersama secara lebih efektif 

2.2.3.6 Menyediakan jalur pertukaran informasi dan memecahkan 

permasalahan kebijakan transnasional57 

Indikator ini berfokus terhadap strategi yang digunakan oleh 

jaringan transnasional Pemda untuk bisa memberikan dan 

menyebarkan indormasi secara efektif dan efisien terhadap 

stakeholder terkait. Selain itu, strategi tersebut digunakan untuk 

mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh 

                                                
56 Ibid. Hlm 181 
57 Ibid. Hlm 182 
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Pemda. Dengan adanya strategi yang efektif dan efisien, peluang 

untuk transfer ilmu dan pengetahuan jauh lebih besar 

dibandingkan dengan tidak adanya startegi yang jelas dan 

spesifik. 

2.3 Kerangka Operasional 

Penulis menggunakan konsep Local Government Transnational Network 

serta mengaplikasikan variabel dan indikator yang terdapat di dalam konsep 

ini untuk menganalisa motivasi Pemprov DKI Jakarta dalam kerjasama 

transnasional UCLG ASPAC. Berikut merupakan operasionalisasi konsep 

yang dilakukan oleh penulis. 

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep LGTN 

Variabel Indikator Operasionaliasi 

Obtain Funding Provide ready-made 

partnerships 

(Menyediakan 

kemitraan yang sudah 

jadi) 

Pengumpulan proposal 

pengajuan pembangunan 

RPTRA melalui kerja sama 

kemitraan Pemprov DKI Jakarta, 

UCLG ASPAC, dan UN-

Habitat. 

Facilitate project 

partnerships for 

funding bids 

(Memfasilitasi proyek 

kerja sama untuk 

Pemprov DKI Jakarta 

mendapatkan informasi call for 

proposals dari UCLG ASPAC 

serta fasilitas bantuan tenaga ahli 

dalam pembuatan proposal 
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tawaran pendanaan) pembangunan RPTRA di 

Jakarta. 

Specify partnerships 

specific policy areas 

(Menentukan area 

kebijakan khusus untuk 

mitra kerja) 

UCLG ASPAC memiliki 

rencana strategis yaitu Strategic 

Plan 2015-2020 (Manifesto) 

yang dijadikan pedoman atau 

petunjuk dalam setiap kegiatan 

yang akan dilakukannya serta 

menjadi fokus area 

kebijakannya. Di sisi lain, 

rencana strategis Pemprov DKI 

Jakarta berada pada RPJMD 

2013-2017. 

Provide technical 

support  

(Menyediakan 

dukungan atau bantuan 

teknis) 

Terdapat beberapa bentuk 

bantuan dan dukungan yang 

diberian kepada Pemprov DKI 

Jakarta. Salah satu bentuk 

bantuan yang diberikan adalah 

tenaga ahli dari Perguruan 

Tinggi yang terlibat dalam 

proses pembangunan RPTRA 

serta tenaga ahli dari jaringan 

transnasional Pemda milik 

UCLG ASPAC. 
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Lobbying and 

Influence 

Institution on 

international lobbying 

process 

(Institusi dalam proses 

lobi internasional) 

Adanya pendekatan secara top-

down dan bottom-up yang 

melengkapi satu sama lainnya 

pada proses lobi di tingkat 

internasional. Kedua institusi 

tersebut adalah UCLG yang 

mendapatkan pengakuan dari 

UNACLA sebagai satu-satunya 

organisasi yang diakui oleh UN 

untuk mewakili aspirasi dan 

kepentingan Pemda serta Biro 

KDH/ KLN dari Pemprov DKI 

Jakarta. 

Promotion on regional 

governance 

(Promosi dalam tata 

kelola daerah di tingkat 

regional) 

UCLG ASPAC mendukung  

Adanya gerakan untuk 

mempromosikan tata kelola 

daerah di tingkat regional dari 

UCLG ASPAC dan Pemprov 

DKI Jakarta melalui kegiatan 

seperti AMF dan pembagian 

regional kerja di UCLG ASPAC. 

Assist on Horizon 

Scanning 

(Pengumpulan segala 

Pengumpulan keterangan atau 

informasi yang bersifat rahasia 

oleh Pemprov DKI Jakarta tidak 
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bentuk keterangan atau 

informasi yang bersifat 

rahasia) 

dilakukan karena menjadi 

wewenang dari Pemerintah 

Nasional. Di sisi lain, UCLG dan 

UCLG ASPAC mengumpulkan 

informasi dan keterangan yang 

berkaitan dengan kepentingan 

dari Pemda. 

Support on mitigate 

other interest 

(Mengelola 

kepentingan bersama) 

Pemprov DKI Jakarta menjadi 

perwakilan dari Pemda di Asia 

Pasifik pada Executive Bureau 

Meeting di tingkat dunia untuk 

menyuarakan kepentingan 

Pemda serta menjalin solidaritas 

antar Pemda. Dengan bersatunya 

suara-suara dari Pemda dan 

membentuk kelompok yang 

lebih besar, hal ini akan 

memunculkan massa atau dinilai 

mewakili kepentingan untuk 

orang banyak. 

Representative of a 

wider body entities 

(Mewakili entitas yang 

lebih luas) 

Kerja sama yang dilakukan antar 

UCLG ASPAC dan Kemendagri 

yang mewakili Pemda di 

Indonesia terkait peningkatan 
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kapasitas dan di kinerja Pemda 

menjadi bentuk keterwakilan 

dari suara Pemda yang ada di 

Indonesia. 

Specialist on specific 

sectoral policy fields 

(Spesialis di bidang 

kebijakan sektoral 

tertentu) 

Jaringan transnasional dinilai 

memiliki sumber daya tersendiri 

bagi Pemda. Dalam hal ini yang 

dimaksud adalah tenaga ahli atau 

mitra dari UCLG ASPAC serta 

RPJMD yang menjadi landasan 

dari rencana pembangunan yang 

dimiliki oleh Pemprov DKI 

Jakarta. 

Policy Transfer Provide best practice 

sharing and 

benchmarking 

(Menyediakan praktek 

cerdas dan 

standardisasi) 

RPTRA menjadi praktik cerdas 

dari inovasi yang dilakukan oleh 

Pemprov DKI Jakarta di tingkat 

dunia serta promosi yang 

dilakukan oleh UCLG ASPAC. 

Selain itu, adanya standar 

nasional dan dunia dalam 

pembangunan ramah terhadap 

anak-anak yang di terapkan 

dalam pembangunan RPTRA. 

Provide transfer Sebagai inovasi tingkat dunia 
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knowledge 

(Menyediakan 

pertukaran ilmu 

pengetahuan) 

RPTRA menjadi topik yang 

dikaji oleh beberapa pihak 

sehingga memunculkan 

pertukaran ilmu pengetahuan 

terhadap inovasi-inovasi yang 

dilakukan oleh Pemda dalam 

mengimplementasikan agenda 

global di tingkat lokal. 

Provide direct 

communications 

(Menyediakan 

komunikasi secara 

langsung) 

Biro KDH/ KLN menjadi 

perpanjangan tangan dari 

Pemprov DKI Jakarta dalam 

melakukan komunikasi dan 

koordinasi pada jaringan 

transnasional Pemda milik 

UCLG ASPAC. Bentuk 

komunikasi yang dilakukan 

adalah dengan pertemuan, surat 

elektronik serta chat.  

Support Study Visit 

between LG 

(Mendukung studi 

banding antar Pemda)  

Tidak ada studi banding yang 

dilakukan oleh Pemprov DKI 

Jakarta melalui UCLG ASPAC 

pada 2013-2016. Namun, pada 

tahun 2017, Kemendagri melalui 

UCLG ASPAC melakukan studi 
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banding ke Tokyo untuk belajar 

terkait kota metropolitan. 

Allowed LG to pool 

their limited resources 

(Mengumpulkan 

sumber daya terbatas 

yang dimiliki oleh 

Pemda untuk 

melakukan kerja sama) 

UCLG ASPAC sebagai jaringan 

transnasional Pemda menjadi 

wadah bagi Pemprov DKI 

Jakarta untuk untuk melakukan 

kerja sama dalam mengatasi isu-

isu transnasional. Dalam hal ini, 

sumber daya yang dimaksud 

adalah pengetahuan dan ahli atau 

merujuk kepada sumber daya 

manusia. 

Provide a way to share 

information and solve 

transnational policy 

problems 

(Menyediakan jalur 

pertukaran informasi 

dan memecahkan 

permasalahan 

kebijakan 

transnasional) 

UCLG ASPAC mengadakan 

pertemuan atau konferensi antar 

Pemda untuk menghasilkan 

suatu deklarasi dari Pemda 

terhadap isu-isu transnasional. 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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2.4 Alur Konseptualisasi 

 

 

Latar Belakang 

Pemda sebagai aktor sub-nasional memiliki beragam permasalahan untuk memenuhi kebutuhan yang
dibutuhkan oleh masyarakatnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemda adalah permasalahan
isu urban. Untuk mengurangi permasalahan terhadap isu tersebut, Pemprov DKI Jakarta yang tergabung
kedalam jaringan transnasional UCLG ASPAC melakukan beberapa bentuk kerjasama untuk
mengimplementasikan agenda global di tingkat lokal

Rumusan Masalah
Apa Motivasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Jaringan Transnasional United Cities 

and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) Dalam Menghadapi Isu Urban di Jakarta?

Konsep Local Government Transnational 
Network (LGTN) By Christopher Huggins

Obtaining 
Funding

Menyediakan 
kemitraan yang sudah 
jadi

Memfasilitasi proyek 
kerja sama untuk 
tawaran pendanaan

Menentukan area 
kebijakan khusus 
untuk mitra kerja

Menyediakan 
dukungan atau 
bantuan teknis

Lobbying and 
Influence

Instutusi dalam proses 
lobi internasional

Promosi dalam tata 
kelola di tingkat regional

Pengumpulan intelijen

Mendukung untuk 
meredam kepentingan 
lainnya

Mewakili entitas yang  
lebih luas

Spesialis di bidang 
kebijakan sektoral 
tertentu

Policy Transfer

Menyediakan praktek 
cerdas dan 
standardisasi

Menyediakan 
pertukaran ilmu dan 
pengetahuan

Menyediakan 
komunikasi secara 
langsung

Mendukung studi 
banding antar Pemda

Mengumpulkan sumber 
daya terbatas yang 
dimiliki oleh Pemda 
untuk melakukan kerja 
sama

Menyediakan jalur 
pertukaran informasi 
dan memecahkan 
permasalahan kebijakan 
transnasional

Argumen Utama 

Dalam menghadapi isu urban di Jakarta motivasi Pemprov DKI Jakarta dapat dilihat 

dari tiga aspek variabel obtaining funding, lobbying and influence, dan policy transfer. 
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2.5 Argumen Utama 

Berdasarkan operasionalisasi konsep dan alur pemikiran pada sub-

bab sebelumnya jika dilihat dari tiga motivasi Pemda pada jaringan 

transnasional Pemda yaitu obtaining funding, lobbying and influence, 

serta policy transfer, maka dari ketiga motivasi tersebut motivasi yang 

paling dominan sesuai urutan prioritas menurut penulis adalah 1) policy 

transfer, 2) lobbying and influence, dan 3) obtaining funding. Urutan 

motivasi tersebut merupakan dugaan sementara menurut penulis yang 

didukung dengan data serta analisa mendalam pada bab-bab selanjutnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dan bersifat 

deskriptif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan bagaimana 

motivasi Pemprov DKI Jakarta pada jaringan transnasional Pemda dalam 

mengurangi permasalahan isu urban yang ada di Jakarta dalam studi kasus 

pembangunan RPTRA oleh Pemprov DKI Jakarta. Unit analisa atau variabel 

dependen yang digunakan oleh penulis adalah jaringan transnasional UCLG 

ASPAC. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

3.2.1 Batasan Materi Penelitian 

Penulis lebih berfokus kepada analisa motivasi Pemprov DKI Jakarta 

pada jaringan transnasional UCLG ASPAC dalam membantu 

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukoa Jakarta membangun 

RPTRA. Dalam tulisan kali ini penulis  memfokuskan faktor-faktor 

tersebut menggunakan konsep LGTN milik Christopher Huggins karena 

dinilai relevan untuk menjelaskan jaringan transnasional Pemda yang 

diangkat oleh penulis. 

3.2.2 Batasan Waktu Penelitian 

Batasan waktu yang digunakan oleh penulis adalah tahun 2013-2016, 

dimana pada tahun 2013 terdapat pergantian dari Sekretaris Jenderal 
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UCLG ASPAC yaitu Rudolf Hauter menjadi Bernadia Irawati 

Tjandradewi serta terpilihnya Joko Widodo sebagai Gubernur Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta di tahun yang sama. Pembangunan RPTRA 

merupakan salah satu program kerja yang diusungnya dan dilanjutakan 

oleh Basuki Tjahaja Purnama sebagai  Wakil Gubernur Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta ketika Joko Widodo diangkat menjadi Preside Republik 

Indonesia. Tahun 2016 menjadi limitasi yang dilakukan oleh penulis 

pada penelitian ini karena pada tahun ini disahkannya New Urban 

Agenda  yang menjadi agenda global dalam isu-isu urban. Oleh karena 

itu, limitasi tersebut dinilai relevan oleh penulis sebagai momentum awal 

dan batas akhir dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

studi pustaka dan dokumen. Metode studi pustaka dan dokumen seperti buku, 

jurnal, situs resmi, surat kabar, dan lain-lain; merupakan data sekunder yang 

digunakan penulis untuk menganalisa lebih dalam terkait efektifitas jaringan 

transnasional Pemda di Asia Pasifik. Penggunaan studi pustaka dinilai tepat 

oleh penulis karena kemudahan aksesnya dapat meringankan penulis untuk 

meneliti dan menganalisa studi kasus. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan penulis dilakukan secara kualitatif 

dengan menambahkan data sekunder dari studi literatur. Penelitian ini akan 

menggunakan pendekatan top-down, di mana pada awalnya analisa akan 

dilakukan pada tingkat analisa di sistem internasional, lalu akan masuk ke 
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dalam tingat negara, dan akan diakhiri pada tingkatan terendah atau Pemda. 

Data yang didapat oleh penulis akan diolah kembali dalam rangka 

membangun sistematika penulisan penelitian. Pada penelitian deskriptif-

kualitatif yang dilakukan oleh penulis ini, penulis menggunakan teknik 

analisis data yang didapat dan diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah 

dipahami dan diinterpretasikan untuk mencari permasalahan yang telah 

dirumuskan. 

3.5 Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. Latar belakang masalah membahasa permasalahan yang akan 

dikemukakan oleh penulis. Rumusan masalah merupakan langak awal yang 

digunakan penulis untuk memulai menemukan jawaban melalui suatu 

penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan hasil yang ingin 

dicapai oleh penulis serta manfaat penelitian dan kegunaan yang ingin 

diberikan oleh penulis. 

Bab II merupakan kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Bab ini meliputi studi terdahulu sebagai kerangka dasar untuk 

memahami isu atau fenomena serta teori atau konsep yang digunakan oleh 

penulis. Selain itu, pada bab ini juga terdapat alur pemikiran, operasionalisasi 

konsep, dan argumen utama dalam mendapatkan hasil penelitian. 

Bab III merupakan metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian 

dan pengkajian masalah.  Penelitian dan pengkajian masalah tersebut antara 
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lain jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan data, dan sistematika penulisan. 

Bab IV menjelaskan gambaran umum mengenai jaringan transnasional 

UCLG ASPAC dan pembangunan RPTRA oleh Pemprov DKI Jakarta terkait 

sejarah, data-data, dan informasi lebih detail lainnya. 

Bab V merupakan pembahasan, berisikan penjelasan yang lebih 

komprehensif mengenai isu dan fenomena yang diangkat oleh penulis. 

Pembahasan pada bab ini akan menggunakan teori atau konsep yang 

digunakan oleh penulis untuk melihat dan menjelaskan isu atau fenomena 

yang diangkat oleh penulis pada penelitian kali ini. 

Bab VI merupakan penutup yang berisikan kesimpulan hasil analisis data 

dan saran dari penulis dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga berisi 

keterbatasan penelitian serta rekomendasi penelitian selanjutanya yang bisa 

digunakan oleh peneliti lainnya untuk tujuan pengembangan penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Jaringan Transnasional Pemerintah Daerah United Cities and Local 

Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) 

Peran Pemda di tingkat internasional dalam pembangunan di tingkat lokal 

mengalami perjalanan yang cukup panjang untuk bisa diakui sebagai aktor 

dalam studi hubungan internasional. Pada dasarnya terdapat tiga tingkat 

analisa yang digunakan dalam studi hubungan internasional yaitu individu, 

negara, dan sistem internasional. Namun, dalam hal ini Pemda tidak termasuk 

ke dalam ketiganya. Hal ini lah yang memunculkan gerakan secara global 

untuk mengakui Pemda sebagai salah satu aktor dalam pembangunan. Selain 

itu, aktor ini muncul karena terkadang negara tidak memfasilitasi kepentingan 

daerah, namun berfokus untuk mewadahi kepentingan-kepentingn yang 

bersifat nasional atau secara keseluruhan. Sebagai tambahan, saat ini kegiatan 

diplomasi dan kebijakan luar negeri juga sudah menjadi kegiatan yang 

dilakukan sehari-hari bagi Pemda.58 Hal ini terjadi karena kegiatan 

transnasionalisme seperti contohnya perdagangan bebas dan kejahatan 

transnasional yang terorganisir sudah merambah sampai ke tingkat lokal. 

Momentum Pemda dalam pembangunan yang berkelanjutan ini bermula 

pada saat Rio Conference 1992, dimana pada pertemuan ini menghasilkan 

pentingnya peningkatan kesadaran keterlibatan Pemda dalam menyelesaikan 

isu lingkungan dan hubungan antar Pemda dalam menyelesaikan isu 

                                                
58 Kaarin Taipale, (2014), Local and Global: The Role of Local Government in Sustainable World¸ 
Kirjapaino Topnova Oy, Helsinki, Finlandia 
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tersebut.59 Setelahnya jaringan transnasional Pemda tumbuh kuat hingga 

seperti saat ini. Salah satunya adalah UCLG ASPAC yang merupakan 

perhimpunanan pemerintah daerah di kawasan Asia Pasifik dan bagian dari 

UCLG. Pada awalnya perhimpunan UCLG bernama International Union of 

Local Authorities (IULA) yang berdiri pada tahun 1913 di Belgia dan berpusat 

di The Hague, Belanda, sedangkan International Union of Local Authorities 

Asia-Pacific (IULA ASPAC) berpusat di Jakarta, Indonesia pada saat Kongres 

IULA di Perth, Australia pada tahun 1989.60 United Towns Organization 

(UTO), World Association of the Major Metropolises (METROPOLIS), dan 

IULA bergabung menjadi UCLG pada tanggal 1 Januari 2004 dan berpusat di 

Barcelona, Spanyol.61  

Setelah adanya unifikasi dari ketiga organisasi tersebut, sebagai pengganti 

entitas dari IULA ASPAC, pada 14 April 2004 UCLG ASPAC didirikan di 

Taipei. Sebagai perhimpunan pemerintah daerah di tingkat internasional, 

UCLG dinominasikan oleh UN untuk tergabung kedalam United Nations 

Advisory Committee of Local Authorities (UNACLA).62 Sebagai tambahan, 

UCLG ASPAC merupakan bagian terbesar yang dimiliki oleh UCLG dengan 

jaringan yang dimiliki lebih dari 7000 pemerintah daerah dan mewakili 3,76 

miliar penduduk yang ada di Asia Pasifik dan terbagi kedalam empat sub-

wilayah yaitu Asia Selatan dan Barat Daya, Asia Tenggara, Asia Timur dan 

                                                
59 H. Bulkeley & M.M. Betsill. Hlm 23 
60 UCLG ASPAC, (2016), Who We Are, <Diakses melalui http://uclg-aspac.org/en/about-us/who-
we-are/> 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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Timur Laut, dan Pasifik.63 Pada tahun 2013 sampai saat ini Sekretaris Jenderal 

UCLG ASPAC adalah Bernadia Irawati Tjandradewi dan menjadi wanita 

pertama yang menduduki jabatan ini di UCLG ASPAC.  

Gambar 1. Peta Pembagian Sub-Wilayah UCLG ASPAC 

 

Sumber: UCLG ASPAC, (2017), List of Members & Profile <Diakses melalui https://uclg-
aspac.org/id/anggota/daftar-anggota-profil/> 

Jaringan transnasional Pemda yang dimiliki oleh UCLG ASPAC tidak 

hanya berada pada kawasan ini saja melainkan terdapat Pemda lainnya yang 

ada di kawasan lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa UCLG 

ASPAC merupakan salah satu bagian dari UCLG dan terdapat 6 bagian 

lainnya dari UCLG: 1) Federation of Canadian Municipalities (FCM), 2) 

Council of European Municipalities and Region (CEMR), 3) Unitied Cities 

and Local Governments Africa (UCLG AFRICA), 4) Unitied Cities and Local 

Governments Eurasia (UCLG EURASIA), 5) Unitied Cities and Local 

Governments Middle East and West Asia (UCLG MEWA), dan 6) Latin-

American Federation of Cities, Municipalities, and Local Government 

                                                
63 UCLG ASPAC, (2017), Who We Are, <Diakses melalui http://uclg-aspac.org/en/about-us/who-
we-are/> 
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Associations (FLACMA).64 Anggota dari jaringan ini berada di 140 negara 

dengan lebih dari 240,000 kota besar dan kecil dan lebih dari 175 asosiasi 

Pemda.65 

Terdapat beberapa Pemda di Indonesia yang ikut bergabung kedalam 

jaringan transnasional ini. Pemda tersebut diantaranya adalah Pemerintah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemprov DKI Jakarta), Pemerintah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jambi, 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah 

Kota Cimahi, Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Kota 

Probolinggo, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Surabaya, 

Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Kota 

Tangerang Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Selain itu, terdapat 

beberapa asosiasi Pemda di Indonesia yang ikut tergabung kedalam UCLG 

ASPAC seperti Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), 

Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Asosiasi Pemerintah 

Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh 

Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 

(APEKSI).66 

Di sisi lain jaringan transnasional Pemda ini tidak hanya berhubungan atau 

menghubungkan Pemda dan Asosiasi Pemda saja, melainkan terdapat 

                                                
64 UCLG, (2016), Annual Report,  <Diakses melalui 
https://issuu.com/uclgcglu/docs/uclg_annual_report__2015> 
65 UCLG, (2017), Who Are We, <Diakses melalui 
https://issuu.com/uclgcglu/docs/uclg_who_we_are> 
66 UCLG ASPAC, (2017), List of Members & Profile <Diakses melalui https://uclg-
aspac.org/id/anggota/daftar-anggota-profil/> 
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beberapa entitas lainnya yang juga ikut terlibat di jaringan transnasional ini. 

Entitas dibawah merupakan entitas yang bekerja sama dengan UCLG ASPAC 

dari kurun waktu 2013-2016. Terdapat beberapa program dan proyek yang 

dilakukan oleh UCLG ASPAC bersama dengan mitra-mitra kerjanya yang ada 

dibawah ini. Penulis membagi entitas tersebut kedalam beberapa kategori 

dalam gambar berikut: 

Gambar 2. Jaringan Transnasional Pemerintah Daerah UCLG ASPAC 

 

*Gambar diatas hanya sebagai ilustrasi dari penulis untuk menjelaskan kompleksitas dari 
jaringan transnasional UCLG ASPAC. Tidak untuk menjelaskan bentuk koordinasi dan situasi 

keadaan secara nyata. 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Dari gambar jaringan transnasional yang dimiliki oleh UCLG ASPAC, 

dapat disimpulkan bahwa jaringan ini termasuk jaringan kompleks yang 

menghubungkan beberapa entitas di dalamnya seperti lembaga donor, 

Organisasi Internasional (OI) dan International Non-Governmental 

Organization (INGO), dan pusat pelatihan dan tenaga ahli. Entitas ini 

merupakan mitra startegis bagi UCLG ASPAC. Pada lembaga donor, UCLG 

ASPAC mendapatkan bantuan dana yang digunakan untuk operasional dan 

kebutuhan lainnya bagi UCLG ASPAC. Selain itu, bantuan dana ini juga 
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disalurkan atau diberikan kepada Pemda yang menjadi anggotanya dalam 

bentuk program atau proyek. Dalam hal ini tentunya ada syarat dan ketentuan 

yang berlaku dari lembaga donor kepada Pemda yang terlibat dan adanya 

transfer kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mengikuti 

setelahnya. Transfer kebijakan yang terjadi juga bisa mengubah nilai atau 

pedoman yang dianut oleh suatu Pemda.  

Pada OI dan INGO, UCLG ASPAC memiliki beragam bentuk kerjasama 

yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2013-2016 yang diantaranya adalah 

bantuan dana, Memorandum of Understanding (MoU), pembangunan 

kapasitas, pertukaran pengetahuan ilmu dan informasi, proyek bersama, 

advokasi, dan bentuk kerjasama lainnya. Kerjasama inilah yang membuat 

jejaring dari UCLG ASPAC semakin kompleks atau luas, karena dari proses 

ini akan memunculkan benang-benang merah dari entitas dalam jaringan 

transnasional Pemda yang dimiliki oleh UCLG ASPAC. Pada pusat pelatihan 

dan tenaga ahli, UCLG ASPAC berperan untuk menyediakan dukungan atau 

bantuan secara teknis bagi Pemda yang membutuhkan. Tujuannya adalah 

untuk memberikan saran, rekomendasi, dan atau pengembangan kapasitas  

bagi Pemda yang membutuhkannya.  

Untuk menunjang keberangsungan dari jaringan ini, UCLG ASPAC 

mendapatakan dana dari berbagai lembaga donor yang sudah disebutkan 

sebelumnya. Bantuan dana tersebut digunakan oleh UCLG ASPAC dan 

dialokasikan untuk beberapa pengeluaran yang diantaranya adalah program 

atau kegiatan, gaji dan kesejahteraan karyawan, komunikasi dan publikasi, 
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serta pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.67 Dari laporan 

tahunan yang dikeluarkan oleh UCLG ASPAC, pada masa kepemimpian 

Bernadia Irawati Tjandradewi, pengeluaran yang dilakukan oleh UCLG 

ASPAC berfokus pada program atau proyek dari UCLG ASPAC. Dampaknya 

adalah pada tahun 2016, 40 % dari dana yang dimiliki oleh UCLG ASPAC 

dialokasikan dalam hal ini.68 Berikut merupakan data anggaran biaya yang 

diolah oleh penulis dari tahun 2013-2016.  

Grafik 1. Anggaran Biaya UCLG ASPAC 2013-2016 

 

Sumber: Hasil olahan penulis dari Laporan Tahunan UCLG ASPAC 2013-2016 

Pada data anggaran biaya diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan pemasukan yang diterima oleh UCLG ASPAC dari mitra-mitra 

strategis atau lembaga donor. Terdapat pelonjakan pendapatan yang diterima 

oleh UCLG ASPAC pada tahun 2015, hal ini dikarenakan pada tahun ini 

terdapat Association of Southeast Asian Nations Mayors Forum 2015 (AMF 

2015) yang membutuhkan alokasi dana yang cukup besar.69 Pada pertemuan 

                                                
67 UCLG ASPAC, Annual Reports, <Diakses melalui https://uclg-aspac.org/en/publication/annual-
report/> 
68  UCLG ASPAC, (2016), Annual Report, <Diakses melalui https://issuu.com/uclg-
aspac/docs/uclg-aspac_annual_report_2016> 
69 UCLG ASPAC, (2016), ASEAN Mayors Forum 2015 Publications,  <Diakses melalui 
https://issuu.com/uclg-aspac/docs/asean_mayors_forum_2015_proceeding> 
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tersebut melibatkan 71 Kepala Daerah dari negara-negara anggota ASEAN.70 

Hasil dari pertemuan ini adalah ditandatanganinya Makassar Declaration on 

ASEAN Cities and Local Governments oleh seluruh Kepala Daerah.71 

4.2 Isu Urban di Asia Pasifik dan Jakarta 

Grafik 2. Infografis Populasi Dunia 

 

Sumber : ADB. 2017. Data Show 50 Years of Changing Asia. <Diakses melalaui 
https://www.adb.org/news/infographics/data-show-50-years-changing-asia> 

Kawasan Asia dan Pasifik merupakan salah satu kawasan yang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat dan pembangunan infrastruktur yang 

signifikan dibandingkan dengan kawasan lainnya. Hal ini bisa dilihat dari 

perkembangan populasi yang dimiliki oleh Asia dan Pasifik dengan kawasan 

lainnya. Pada tahun 2015, kawasan Asia dan Pasifik memiliki lebih dari 

setengah populasi dunia atau sekitar 4 milyar jiwa dengan 1,2 milyar jiwa 

berada dibawah garis kemiskinan.72 Banyaknya populasi yang ada di Asia dan 

Pasifik disumbang oleh tiga negara dengan populasi terbesar di dunia yang 

diantaranya adalah Tiongkok (1,38 milyar jiwa), India (1,32 milyar jiwa), dan 

Indonesia (260,58 juta jiwa).73 Banyaknya populasi yang dimiliki oleh suatu 

negara menjadi dua sisi mata uang. Pada sisi pertama, populasi bisa 

                                                
70 Ibid.  
71 Ibid. 
72 ADB, (2017), Key Indicators forAsia and The Pacific 2016, <Diakses melalui 
https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2016> 
73 UNESCAP, (2016), Population and Development Indicators for Asia and The Pacific, <Diakses 
melalui 
http://www.unescap.org/sites/default/files/SPPS%20PS%20data%20sheet%202016%20v15-
2.pdf> 
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memberikan manfaat bagi suatu negara, namun di sisi lainnya, banyaknya 

populasi juga menimbulkan permasalahan sosial.  

Jika dibandingkan ketiga negara tersebut, Indonesia merupakan negara 

dengan penduduk yang tinggal di daerah kumuh terendah. Dapat dilihat pada 

grafik tiga, pada tahun 2014, ADB menempatkan Indonesia pada posisi kedua 

dari survey yang telah dilakukannya. Hal ini menunjukkan salah satu indikasi 

bahwa Indonesia pada SDGs 11 terkait kota berkelanjutan dan komunitas, 

lebih baik dibandingkan dengan Tiongkok dan India. Pada SDGs 11 juga 

terdapat indikator yang berkaitan dengan ruang publik sebagai salah satu 

solusi untuk menghadapi isu urban di perkotaan.  

Grafik 3. Proporsi Populasi Urban yang Tinggal di Daerah Kumuh Tahun 
2014 

 

Sumber : ADB. 2017. Key Indicators for Asia and The Pacific 2016. <Diakses melalui 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/204091/02-sdg-planet.pdf> 

Jakarta sebagai Ibukota dari Republik Indonesia merupakan salah satu 

contoh yang tepat untuk dijadikan sebagai studi kasus dalam keterlibatan 
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Pemda mengimplementasikan agenda internasional di tingkat lokal. Terdapat 

beragam permasalahan isu urban yang dihadapi oleh Jakarta. Isu-isu tersebut 

dapat dikategorikan kedalam empat sektor utama atau dasar dalam 

permasalahan isu urban. Keempat sektor tersebut adalah ekonomi, sosial, 

kesehatan, dan linkungan. 

Pada sektor ekonomi, Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan 

perekonomian Indonesia memiliki beragam tantangan ekonomi. Salah satu 

permasalahan ekonomi yang dihadapi adalah masih belum adanya fasilitas 

yang memadai dari pemerintah kepada pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Jakarta.74 Pada sektor sosial, permasalahan yang 

dihadapi oleh Jakarta adalah kurangnya fasilitas umum seperti tempat-tempat 

kreatif dan rekreasional untuk berinteraksi satu dengan lainnya. Kurangnya 

fasilitas umum ini memberikan kontribusi sebesar 12.7% dari permasalah-

permasalahan lainnya yang dilaporkan oleh warga Jakarta melalui aplikasi 

Qlue.75 Selain itu, pada sektor ini, anak-anak sering menjadi korban 

kriminalitas dan perilaku anti-sosial. 

Pada sektor kesehatan, Jakarta memiliki indeks pencemaran udara yang 

cukup tinggi di Indonesia sebesar 83.2.76 Hal ini dipengaruhi oleh tingginya 

residu yang dihasilkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta. Selain 

itu, tingginya tingkat kemacetan dan tata ruang kota yang kurang baik di 

                                                
74 Akhdi M. Pratama, (2016), Ini Solusi untuk Memperbaiki Ekonomi di Jakarta dari Sandiaga 
Uno, <Diakses melalui 
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/24/23010741/ini.solusi.untuk.memperbaiki.ekonomi
.di.jakarta.dari.sandiaga.uno> 
75 Alsadad Rudi, (2016), Ini Masalah-masalah yang Dikeluhkan Warga Jakarta Sepanjang 2015, 
<Diakses melalui http://megapolitan.kompas.com/read/2016/01/08/13593701/Ini.Masalah-
masalah.yang.dikeluhkan.Warga.Jakarta.Sepanjang.2015> 
76 Kementerian LHK, (2016), Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Provinsi DKI Jakarta, 
<Diakses melalui http://iku.menlhk.go.id/> 
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Jakarta menimbulkan gejala-gejala penyakit seperti kejiwaan, asma, dan lain-

lainnya di masyarakat.77 Hal ini dapat berdampak bagi perkembangan dan 

pertumbuhan anak-anak. Pada sektor lingkungan, terdapat istilah secara 

singkat menggambarkan permasalahan lingkungan di Jakarta yaitu “Never 

ending stories” atau tidak pernah ada habisnya. Hal ini terjadi karena hampir 

setiap tahunnya Jakarta mengalami banjir di beberapa wilayahnya serta 

pencemaran air yang disebabkan oleh pengolahan limbah domestik dan 

industri yang buruk. 

Selain itu, isu urban di Jakarta juga dapat dikaitkan dengan peran 

masyarakat sipil global dalam pembangunan di Jakarta. Hal ini berkaitan 

karena hadirnya masyarakat sipil dalam pembangunan dapat berperan sebagai 

katalis dalam kegiatan-kegiatan diplomasi di tingkat internasional, agenda 

setting, dan proses pembuatan hukum internasional serta implementasi dan 

pengawasan pada beberapa agenda global.78 Kelompok-kelompok yang 

diantaranya bisa disebut atau dikategorikan sebagai masyarakat sipil global 

adalah sekelompok komunitas, Non-Governments Organizations (NGO), 

kelompok minoritas, kelompok buruh, akademisi, organisasi berbasis 

keagamaan dan lain-lain.79 Adanya kelompok ini dalam pembangunan 

dampak memberikan dampak yang positif seperti pengawasan terhadap 

kebijakan yang dibuat oleh Pemda terhadap ruang publik di daerahnya. 

Salah satu contohnya adalah adanya petisi daring yang dilakukan oleh 

sekelompok orang di Jakarta untuk menolak penyalahgunaan trotoar di Tanah 

                                                
77 Kompas, (2009), Tata Ruang Jakarta Memicu Stres, <Diakses melalui 
http://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/01/17134921/Tata.Ruang.Jakarta.Memicu.Stres> 
78  Raffaele Marchetti, (2016), Global Civil Society, <Diakses melalui http://www.e-
ir.info/2016/12/28/global-civil-society/> 
79 Ibid.  
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Abang, Jakarta Pusat. Sampai pada 3 Januari 2017, petisi ini sudah 

ditandatangani oleh 47,622 orang.80 Gerakan ini menunjukkan adanya bentuk 

pengawasan dari masyarakat sipil terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh 

Pemprov DKI Jakarta. Hal ini merupakan salah satu contoh nyata yang 

digunakan oleh penulis untuk menjelaskan peran masyarakat sipil global. Pada 

era yang sudah sangat maju ini, penggunaan internet memberikan akses lintas 

batas negara terhadap isu-isu pembangunan yang ada di dunia.  

Dengan adanya kemudahan ini, masyarakat sipil yang ada di Jakarta dapat 

terhubung dan terintegrasi dengan masyarakat sipil global. Di lain pihak, 

adanya integrasi regional yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN 

dalam ASEAN Community 2015, dapat memberikan dorongan dalam proses 

integrasi masyarakat sipil yang ada di Jakarta dengan global. Oleh karena itu, 

peran dari masyarakat sipil tidak bisa dianggap sebelah mata karena dapat 

memberikan dampak yang besar terhadap sebuah kebijakan yang telah dibuat 

oleh Pemda. 

Selain peran dari masyarakat sipil di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta 

memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2013-2017 yang disetujui secara bersama-sama oleh Gubernus 

Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI 

Jakarta. Pada Perda ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki komitmen untuk 

menjamin ketersedian ruang publik yang terjangkau bagi masyarakatnya yang 

                                                
80 Change.org (2018), Kembalikan Fungsi Jalan dan Trotoar Tanah Abang, <Diakses melalui 
https://www.change.org/p/aniesbaswedan-kembalikan-fungsi-jalan-dan-trotoar-tanah-
abang/fbog/807524176?recruiter=807524176&utm_source=share_petition&utm_medium=faceboo
k&utm_campaign=autopublish&utm_term=215704> 
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tertuang pada salah satu misi dari Pemprov DKI Jakarta.81 RPJMD merupakan 

Perda yang menjadi petunjuk atau pedoman bagi perangkat kerja yang ada di 

Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan setiap kegiatan yang dikerjakan agar 

tidak tumpang tindih dari satu bagian ke bagian lainnya. Nantinya setiap 

pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh perangkat kerja Pemprov DKI Jakarta 

akan dievaluasi kembali sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi 

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kedepannya. Setiap implementasi 

pembangunan dari RPJMD yang dilakukan oeleh Pemprov DKI Jakarta 

terdapat ketentuannya tersendiri yaitu APBD. Anggaran keuangan yang 

dimiliki daerah ini dapat digunakan untuk membangun program atau capaian 

kerja yang ada di RPJMD dan sesuai dengan kondisi daerah. Selain itu, 

pembangunan di daerah dapat berkolaborasi dengan sektor swasta dengan 

bantuan CSR.  

4.3 Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Jakarta 

Ruang publik merupakan sebuah ruangan atau tempat yang dimiliki dan 

digunakan oleh publik, serta dapat dinikmati dan diakses secara gratis.82 

Terdapat beberapa definisi ruang publik yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli, namun definisi ini adalah definisi yang umum digunakan dan 

disampaikan. Dari definisi ini, ruang publik dapat dikategorikan menjadi 

beberapa tipe yang diantaranya yaitu:83 1) Streets as Public Space, 2) Public 

                                                
81 Pemprov DKI Jakarta, (2013), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI 
Jakarta Tahun 2013-2017, <Diakses melalui 
https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd_dan_rkpd_provinsi/DKI%20Jakarta/RPJMD%20DKI%20
Jakarta%202013-2017.pdf> 
82 UN-Habitat, (2015), Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local Policies and 
Practice, <Diakses melalui https://unhabitat.org/wp-
content/uploads/2015/10/Global%20Public%20Space%20Toolkit.pdf> 
83 Ibid. 
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Open Space, 3) Public Urban Facilities, 4) The Space of Public, 5) The City 

Itself, dan 6) Cyberspace. 

Pembangunan ruang publik di perkotaan memberikan manfaat yang positif 

bagi masyarakatnya. Menurut Matthew Carmona, manfaat dari pembangunan 

ruang publik terbagi kedalam empat poin yaitu ekonomi, kesehatan, sosial, 

dan lingkungan.84 Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ruang publik 

memberikan dampak yang positif dan memberikan manfaat di beragam sektor. 

Berikut merupakan beberapa manfaat dari dibangunnya ruang publik: 

Tabel 2. Manfaat Pembangunan Ruang Publik 

Ekonomi Kesehatan 

 Memberikan dampak positif 
bagi kenaikan harga properti. 

 Baik bagi bisnis. 
 Meningkatkan nilai tanah dan 

tingkat investasi 
 Membantu percepatan performa 

ekonomi regional. 

 Mendorong untuk berolahraga. 
 Meningkatkan angka harapan 

hidup. 
 Menyediakan tempat untuk 

berolahraga. 
 Mengurangi stress dan 

meningkatkan mentalitas. 
 Meningkatkan kesehatan anak-

anak. 
Sosial Lingkungan 

 Memelihara kemampuan sosial 
dan kognitif. 

 Memberikan pembelajaran bagi 
anak-anak, mengasah 
kreatifitas, dan mengurangi 
ketidakhadiran. 

 Mengurangi kriminalitas dan 
perlaku anti-sosial. 

 Mempromosikan 
keramahtamahan dan kepaduan. 

 Menyediakan wadah bagi 
kegiatan sosial. 

 Mengurangi tingkat kematian 
anak-anak. 

 Menyediakan tempat bagi 

 Mendorong penggunaan moda 
transportasi yang berkelanjutan. 

 Meningkatkan kualitas udara 
bersih, mengurangi efek 
pemanasan tanah, polusi, dan 
water run-off. 

 Memberikan peluang bagi 
satwa perkotaan untuk 
berkembang. 

                                                
84 Matthew Carmona, Claudio de Magalhaes, & Leo Hammond, (2008),  Public Space: The 
Management Dimension, Hlm. 7 
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pertukaran sosial dan untuk 
mendukung jiwa sosial di 
komunitas. 

Sumber: Matthew Carmona, Claudio de Magalhaes, & Leo Hammond. 2008. Public Space: 
The Management Dimension. Hlm. 7 

Secara global terdapat beberapa kerangka internasional atau agenda global 

yang berfokus atau membahas ruang publik. Kerang-kerangka internasional 

ini adalah hasil pada tingkat global yang diharapkan dapat dijadikan sebagai 

petunjuk atau pedoman dalam implementasinya hingga pada tingkatan lokal. 

Salah satu agenda global yang berkaitan dengan ruang publik adalah SDGs 

dan NUA. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut dari kedua agenda 

global tersebut dan kaitannya dengan ruang publik serta peran Pemda.  

4.3.1 Sustainable Development Goals (SDGs) 

‘No One Left Behind’ merupakan salah satu tagline yang akhir-akhir ini 

digunakan oleh masyarakat internasional untuk mendukung gerakan 

pengurangan kemiskinan. Gerakan ini tumbuh ketika United Nations (UN) 

yang merupakan asosiasi terbesar negara-negara di dunia mengesahkan SDGs 

pada September 2015. Hal ini merupakan bentuk tindak lanjut dari agenda 

internasional setelah tahun 2015 atau bentuk lanjutan dari Millennium 

Development Goals (MDGs).  

SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang harus dipenuhi sampai 

tahun 2030.85 Semua target yang ada di SDGs merupakan bentuk yang lebih 

spesifik dan profresif dari target-target yang dimiliki oleh MDGs. Berikut 

merupakan ke-17 tujuan yang dimiliki oleh SDGs. 

 

                                                
85 UCLG ASPAC, (2016), Roadmap For Local Government In Localizing SDGs: Implementation 
and Monitoring at Subnational Level,  <Diakses melalui 
https://www.uclg.org/sites/default/files/roadmap_for_localizing_the_sdgs_0.pdf> 



56 
 

Gambar 3. 17 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 

 

Sumber: Sustainable Development Knowledge Platform. 2016.<Diakses melalui 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs> 

Dari ke-17 tujuan di atas, tujuan ke-11 yaitu sustainable cities and 

communities merupakan tujuan yang paling relevan dengan pembangunan 

perkotaan. Tujuan ini sangat penting bagi Pemda karena hal ini 

mengedepankan Pemda untuk memiliki peranan yang lebih terhadap 

pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Sebagai tambahan, hal lain yang 

penting pada tujuan ini adalah peran Pemda dan pelibatan masyarakat dalam 

membangun dan memerintah kotanya masing-masing. Pelibatan masyarakat 

menjadi sangat penting dan kunci dalam pembangunan karena bertujuan untuk 

meningkatkan peran serta partisipasi aktif dari masyarakat dan meningkatkan 

rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.  

Pada tujuan ke-11 ini terdapat beberapa target yang berhubungan dengan 

peran dari Pemda, namun terdapat satu target yang berkaitan secara langsung 

dengan ruang publik: 

“By 2030, Local government is expected to provide universal access to safe, inclusive, and 

accessible green and public spaces, particularly for person with disability, children, 

women, and elders.”
86

 

                                                
86 UCLG, (2016), The Sustainable Development Goals: What local governments need To know, 
<Diakses melalui 
https://www.uclg.org/sites/default/files/the_sdgs_what_localgov_need_to_know_0.pdf> 
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Dari target ini, kita dapat mengetahui bahwa Pemda atau Pemimpin Daerah 

(Bupati, Gubernur, dan Walikota) memiliki peranan yang penting dalam 

pembangunan perkotaan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya dan 

menempatkan ruang publik menjadi salah satu komponen penting dalam 

pelayanan publik bagi masyarakat. Ruang publik menjadi sangat penting bagi 

masyarakat karena hal ini memberikan kebaikan atau menfaat seperti 

meningkatkan kesehatan, mendukung kesetaraan dan sosial inklusif serta 

meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pembangunan.87 

4.3.2 New Urban Agenda (NUA) 

Di sisi lain, terdapat kerangka internasional lainnya yang membahas atau 

berkaitan dengan perumahan dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. 

Pada 10 Spetember 2016, UN-Habitat secara resmi telah mengadopsi NUA di 

Quito, Ekuador.88 Deklarasi ini memberikan keterangan lebih lanjut terhadap 

perumahan dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan termasuk juga di 

dalamnya pembangunan ruang publik di perkotaan.  

NUA membahas beberapa aspek yang berkaitan atau berhubungan dengan 

isu-isu perkotaan dan ruang publik. Pada kerangka internasional ini terdapat 

beberapa poin atau article yang menjadi signifikan dalam pembangunan 

perkotaan yang berkelanjutan.89 Pertama, mendukung kesetaraan di ruang 

publik, poin ini menitikberatkan atau mempertimbangkan kesetaraan gender 

dan pemberdayaan perempuan di seluruh tingkatan dalam pemukiman 

masyarakat, termasuk juga didalamnya pencegahan dari segala bentuk 

                                                
87 UN-Habitat, Op.Cit 
88 UN-Habitat, (2016), New Urban Agenda: Quito Declaration on Sustainable Cities and Human 
Settlements for All, <Diakses melalui http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-
GA-Adopted-68th-Plenary-N1646655-E.pdf> 
89 Ibid. 
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kejahatan di ruang publik. Kedua, mendorong dibangunnya akses bagi 

penyandang disabilitas di ruang publik. Terdapat beberapa komitmen 

internasional lainnya untuk mengukur kepantasan pembangunan perkotaan 

yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ketiga, mendukung komitmen 

internasional untuk mempromosikan rasa aman, inklusif, kemudahan akses, 

kehijauan, dan kualitas ruang publik. Komitmen ini bertujuan untuk 

meningkatkan fungsi dari kawasan dan aspek lainnya dari ruang publik bagi 

masyarakat disekitarnya. Keempat, mendukung komitmen yang menjadikan 

ruang publik sebagai lokomotif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. 

Kelima, mempromosikan penyediaan ruang publik yang berkualitas serta 

mengedepankan pelestarian cagar budaya. Keenam, mengimplementasikan 

akses untuk pelayanan publik yang berkualitas dan ruang publik bagi semua. 

Hal ini untuk menekankan kembali pentingnya ruang publik bagi semua 

masyarakat. Sehingga, dalam hal ini tidak hanya pada tingkatan konsep 

melainkan sampai pada tingkatan implementasi. Ketujuh, mendukung hasil 

desain yang baik dalam pembangunan ruang publik. Terdapat beberapa 

ketentuan dalam pembangunan ruang publik yang layak bagi seluruh 

masyrakat termasuk juga kelompok minoritas didalamnya seperti penyandang 

disabilitas, anak-anak, wanita, dan lansia. Ketentuan ini akan memberikan 

manfaat dalam pembangunan ruang publik bagi masyarakat. Terakhir, 

mendukung ruang publik sebagai strategi dalam meingkatkan perekonomian 

dan kapasitas sumber daya manusia.  

SDGs dan NUA merupakan salah satu kerangka internasional yang 

memberikan keterangan dan pemahaman lebih lanjut mengenai ruang publik 
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di tingkat global atau internasional. Pada tingkatan ini, aktor-aktor yang 

terlibat memberikan beragam pandangan dan latar belakang mengenai 

pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk 

mempromosikan dan berbagi pengetahuan terhadap isu ruang publik sebagai 

sesuatu yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan 

sebagai salah satu solusi dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. 

Dengan ini, menunjukkan bahwa integritas dan komitmen Pemda sangatlah 

penting untuk bisa menurunkannya pada tingkat lokal dan menghubungkannya 

dengan kebutuhan lokal.   

Pada tingkat internasional, isu ruang publik di ibukota suatu negara juga 

menjadi salah satu hal yang menarik. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya 

pandangan bahwa ibukota suatu negara merupakan cerminan atau representasi 

dari keseluruhan negara tersebut. Maksudnya adalah ibukota menjadi salah 

satu barometer dari kesuksesan atas pembangunan yang telah dilakukan dan 

menjadi minatur kecil dari suatu negara. Selain itu, pembangunan yang baik 

dan tertata di ibukota juga akan mengangkat citra negara di kancah 

internasional. Oleh karena itu setiap kota di dunia saling bersaing untuk bisa 

menjadi kota yang bertaraf internasional. 
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Grafik 4. City Prosperity Index (CPI) jakarta 

 

Sumber: UN-Habitat. 2012. State of World’s Cities 2012/2013: Prosperity of Cities. <Diakses 
melalui https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf> 
Untuk bisa bersaing sebagai kota yang bertaraf internasional, UN-Habitat 

memiliki indikator kesejahteraan yan dikeluarkan secara periodik. Indikator 

tersebut adalah City Prosperity Index (CPI) yang terdiri dari 1) Productivity, 

2) Quality of Life, 3) Infrastructure, 4) Environmental Sustainability, dan 5) 

Equality & Social Inclusion.90 Kelima indikator ini disebut sebagai CPI 5, 

namun indikator Productivity dan Quality of Life merupakan indikator dari 

Human Development Index (HDI), sehingga dapat dikatakan sebagai CPI 4.91 

Jika dilihat pada grafik 4, Jakarta termasuk kedalam kategori kedua dari enam 

kategori yang ada di UN-Habitat (0,700-0,799) dengan nilai rata-ratanya 

adalah 0,755.92 Dari hasil ini Jakarta masih belum bisa dianggap sebagai kota 

yang bertaraf internasional. Hal itu dikarenakan, untuk menjadi kota yang 

bertaraf internasional setidaknya harus berada pada ketegori satu atau setara 

dengan nilai rata-ratanya adalah 0,900 keatas.  

                                                
90 UN-Habitat, (2012), State of World’s Cities 2012/2013: Prosperity of Cities, <Diakses melalui 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf>, Hlm.20 
91 Ibid. Hlm. 16 
92 Ibid. Hlm. 20 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Pada pembahasan ini penulis akan mencari persaaan dan perbedaan dari 

penelitian yang terdahulu dengan hasil temuan pada penelitian ini. Nantinya 

persamaan atau perbedaan tersebut akan penulis gunakan untuk dibandingkan 

atau dikontraskan pada masing-masing indikator yang penulis gunakan. 

Sehingga nantinya akan menemukan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dan bisa menjadi rekomendasi atau menghasilkan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

Fokus dari penulis pada Bab ini adalah untuk mengoperasionalkan konsep 

LGTN yang digunakan oleh penulis kedalam topik pembahasan yaitu motivasi 

Pemprov DKI Jakarta pada jaringan transnasional UCLG ASPAC dalam 

menghadapi isu urban di Jakarta. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II, 

penulis menggunakan konsep LGTN milik Christopher Huggins untuk 

menjelaskan bagaimana motivasi Pemprov DKI Jakarta untuk ikut terlibat 

lebih lanjut kedalam jaringan transnasional Pemda yang dimiliki oleh UCLG 

ASPAC. Pada konsep yang dikemukakan oleh Christopher Huggins terdapat 

tiga variabel yang digunakan untuk menjelaskan motivasi dari suatu Pemda. 

Ketiga variabel tersebut adalah Obtaining funding, Lobbying and 

Influence¸dan Policy Transfer. Sebagai salah satu motivasi utama, obtaining 

funding merupakan motivasi yang biasanya menjadi alasan utama kenapa 

Pemda ikut tergabung di suatu jaringan transnasional. Motivasi lainnya bagi 

Pemda adalah lobbying and influence, dimana pada motivasi ini Pemda juga 

melakukan kegiatan lobi dan menyebarkan pengaruhnya untuk memenuhi 
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kepentingan lokal atau daerahnya. Terakhir, motivasi ketiga adalah policy 

transfer, ketika tergabung kedalam jaringan transnasional, sedikit atau banyak 

akan merubah nilai yang dianut oleh Pemda. Berikut merupakan analisa yang 

dilakukan oleh penulis pada setiap indikator dari ketiga variabel atau motivasi 

yang sudah disebutkan di atas. 

5.1 Obtaining Funding 

5.1.1 Menyediakan kemitraan yang sudah jadi 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 

definisi dari indikator ini adalah kerja sama antar mitra strategis pada 

suatu jaringan transnasional Pemda untuk menjadi suatu proyek 

bersama. Mitra-mitra strategis ini diantaranya sudah memiliki ikatan 

kerja sama yang melibatkan UCLG ASPAC. Salah satu bentuk 

ikatan kerja samanya yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta adalah 

adanya salah satu program yang dikerjakan oleh UN-Habitat yaitu 

program Global Public Space.93 Pada program ini UN-Habitat 

menggunakan jaringan transnasional Pemda UCLG ASPAC untuk 

menyebarkan informasi adanya call for proposals untuk Pemda di 

Asia Pasifik.94  

UCLG ASPAC dan UN-Habitat sebelumnya sudah memiliki 

ikatan kerja sama terkait isu ruang publik di tiga lokasi di Kota 

Surabaya.95 Dari ikatan kerja sama ini UN-Habitat dan UCLG 

ASPAC tidak berhenti melakukan kerja sama terkait ruang publik 

                                                
93 Lampiran 1 
94 Ibid. 
95 UCLG ASPAC, (2016), UCLG ASPAC Public Space Project: Pre-Launch Update <Diakses 
melalui https://issuu.com/uclg-aspac/docs/public_space> 
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global, langkah selanjutnya adalah program yang telah disebutkan 

diatas. Salah satu Pemda yang memberikan tanggapan dengan 

mengirimkan proposal adalah Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan 

oleh Biro Kerja sama Luar Negeri melalui surat elektronik.96 

Proposal yang dikirimkan oleh Pemprov DKI Jakarta bertujuan 

untuk mendapatkan bantuan dana dalam pembangunan RPTRA di 

salah satu wilayahnya.  

Dari pengumpulan proposal yang dilakukan oleh Pemprov DKI 

Jakarta ini, UCLG ASPAC merupakan salah satu mitra strategis bagi 

Pemprov DKI Jakarta.97 Hal ini didukung oleh pernyataan dari 

Kepala Sub-Bagian Kerja Sama Organisasi Internasional Pemprov 

DKI Jakarta, Bapak  Ferry Sugiharto, beliau menyampaikan bahwa 

dengan adanya kedekatan lokasi antara kantor sekretariat UCLG 

ASPAC dan Pemprov DKI Jakarta memberikan dampak yang positif 

bagi kedua belah pihak. Salah satunya adalah kemudahan 

berkomunikasi dan berkoordinasi untuk proses pengerjaan proposal 

ini. 

Selain mengumpulkan proposal kemitraan dengan UN-Habitat, 

untuk mendapatkan dana pada pembangunan PRTRA di Jakarta, 

Pemprov DKI Jakarta membangun RPTRA dengan menggunakan 

APBD dan CSR serta dana dari pengembang yang menjadi mitra dari 

                                                
96 Lampiran 2 
97 Lampiran 3 
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Pemprov DKI Jakarta.98 Kemitraan yang dilakukan dengan sektor 

swasta melalui mekanisme CSR merupakan salah satu langkah yang 

dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mendapatkan dana untuk 

proyek pembangunan RPTRA yang direncanakannya. Mekanisme 

CSR dipilih karena lebih fleksibel apabila ada perubahan desain 

pembangunan dan segi waktu pembangunan.99 Tabel berikut 

merupakan tabel pembangunan RPTRA yang menggunakan dana 

CSR dan APBD sampai Desember 2016:100 

Tabel 3. Data Pembangunan RPTRA 

NO NAMA RPTRA 
Dana Pembangunan CSR 
/APBD 

WAKTU PERESMIAN 

1 RPTRA Sungai Bambu 
PT. PEMBANGUNAN 
JAYA dan PT. TMMIN 

13 Mei 2015 

2 RPTRA Bahari 
PT. PEMBANGUNAN 
JAYA 

21 Mei 2015 

3 RPTRA Kenanga 
PT. PEMBANGUNAN 
JAYA 

30 Mei 2015 

4 RPTRA Kembangan  PT. GAJAH TUNGGAL  5 Juni 2015 

5 RPTRA Amiterdam 
PT. PEMBANGUNAN 
JAYA 

10 Oktober 2015 

6 RPTRA Cililitan  
PT. PEMBANGUNAN 
JAYA 

22 Oktober 2015 

7 RPTRA Sunter Jaya Berseri 
PT. ASTRA 
INTERNASIONAL, Tbk 

18 Desember 2015 

8 RPTRA Pulogebang Indah 
PT. SUMMARECON 
AGUNG 

23 Desember 2015 

9 RPTRA Meruya Utara 
PT. METROPOLITAN 
KENCANA, Tbk 

29 Desember 2015 

10 RPTRA Intiland Teduh 
PT. INTILAND 
DEVELOPMENT, Tbk 

30 Desember 2015 

11 RPTRA Permai  
 PT. CIPUTRA 
DEVELOPMENT, Tbk  

30 Desember 2015 

                                                
98 Jessi Carina, (2017), DKI Akui RPTRA Hasil CSR Lebih Fleksibel Dalam Perubahan Desain, 
<Diakses melalui http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/11/17494911/dki-akui-rptra-hasil-
csr-lebih-fleksibel-dalam-perubahan-desain> 
99 Ibid.  
100 PPID DKI Jakarta, (2017), Daftar RPTRA, <Diakses melalui 
http://ppid.jakarta.go.id/detail/711/833> 
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12 RPTRA Anggrek Bintaro 
PT. METROPOLITAN 
KENCANA, Tbk 

20 Januari 2016 

13 RPTRA Melati Duri Pulo  
YAYASAN BAKTI 
BARITO 

20 Januari 2016 

14 RPTRA Kebon Pala Berseri 
PT. ASTRA 
INTERNASIONAL, Tbk 

28 Januari 2016 

15 RPTRA Krendang blibli.com 3 Februari 2016 

16 RPTRA Kedoya Utara blibli.com 3 Februari 2016 

17 RPTRA Borobudur 
PT. PENDAWA PROPERTI 
INDONESIA 

5 Februari 2016 

18 RPTRA Puspita PT. ARTISAN WAHYU 10 Februari 2016 

19 
RPTRA Cengkareng Timur 
Berseri 

PT. ASTRA 
INTERNASIONAL, Tbk 

18 Februari 2016 

20 RPTRA Amir Hamzah 
YAYASAN BAKTI 
BARITO 

26 Februari 2016 

21 RPTRA Duri Kosambi 
PT. HARAPAN GLOBAL 
NIAGA 

5 Maret 2016 

22 RPTRA Saharjo Mentas 
PT. ELITE PRIMA 
HUTAMA 

8 Maret 2016 

23 RPTRA Kembangan Selatan 
PT. METROPOLITAN 
KENCANA, Tbk 

10 Maret 2016 

24 RPTRA Pulo Gundul blibli.com 17 Maret 2016 

25 RPTRA Meruya Selatan blibli.com 17 Maret 2016 

26 RPTRA Tanah Abang 3 PT. AGUNG SEDAYU 24 Maret 2016 

27 
RPTRA Cipinang Besar 
Utara 

PT. BINTANG TOEDJOE 30 Maret 2016 

28 RPTRA NKRI Swadaya RW12 1 April 2016 

29 RPTRA DHARMA SUCI 
YAYASAN DHARMA 
SUCI 

6 April 2016 

30 
RPTRA Intiland Teduh 
@Rawa Buaya 

PT. INTILAND 
DEVELOPMENT, Tbk 

19 April 2016 

31 RPTRA Pademangan Timur 
PT. SUMMARECON 
AGUNG 

21 April 2016 

32 RPTRA Manunggal Juang 
PT. SUMMARECON 
AGUNG 

21 April 2016 

33 RPTRA H. Oyar 
PT. SUMMARECON 
AGUNG 

21 April 2016 

34 RPTRA Rustanti 
PT. SUMMARECON 
AGUNG 

21 April 2016 
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35 RPTRA Griya Tipar 
PT. SUMMARECON 
AGUNG 

21 April 2016 

36 RPTRA Mawar 
PT. MOUNT SCOPUS 
INDONESIA 

26 April 2016 

37 RPTRA Rasamala 
PT. ALFA GOLDLAND 
REALTY 

29 April 2016 

38 RPTRA Manunggal 
PT. ALFA GOLDLAND 
REALTY 

29 April 2016 

39 RPTRA Kalideres 
PT. CIPUTRA 
DEVELOPMENT, Tbk 

03 Mei 2016 

40 RPTRA Pegadungan 
PT. CIPUTRA 
DEVELOPMENT, Tbk 

4 Mei 2016 

41 RPTRA Penggilingan 
PT. CIPUTRA 
DEVELOPMENT, Tbk 

12 Mei 2016 

42 RPTRA Jatinegara 
PT. CIPUTRA 
DEVELOPMENT, Tbk 

12 Mei 2016 

43 RPTRA Ciganjur Berseri 
PT. ASTRA 
INTERNASIONAL, Tbk 

17 Mei 2016 

44 RPTRA Anggrek 
PT. INDOLAND INTI 
PERKASA 

19 Mei 2016 

45 RPTRA Karang Anyar 
PT. AGUNG PODOMORO 
LAND, Tbk 

24 Mei 2016 

46 RPTRA Pintu Air 
PT. AGUNG PODOMORO 
LAND, Tbk 

24 Mei 2016 

47 RPTRA Rawa Badak Utara 
PT. INDOFOOD SUKSES 
MAKMUR, Tbk 

26 Mei 2016 

48 RPTRA Taman Sawo PT. AGUNG SEDAYU 31 Mei 2016 

49 RPTRA Harapan Mulia PT. AGUNG SEDAYU 1 Juni 2016 

50 RPTRA Krida Serdang PT. AGUNG SEDAYU 1 Juni 2016 

51 RPTRA Madusela PT. AGUNG SEDAYU 1 Juni 2016 

52 RPTRA Utakara Beriman 
PT. INDOFOOD CPB 
SUKSES MAKMUR, Tbk 

3 Juni 2016 

53 RPTRA Dahlia PT. INDOLAKTO 15 Juni 2016 

54 RPTRA Penjaringan Indah PT. GROGOL INDAH 23 Juni 2016 

55 
RPTRA Cipinang Besar 
Selatan 

PT. AGUNG PODOMORO 
LAND, Tbk 

23 Agustus 2106 
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56 
RPTRA Tanjung Elang 
Berseri 

PT. ASTRA 
INTERNASIONAL, Tbk 

20 September 2106 

57 RPTRA Bhinneka APBD 13 Oktober 2016 

58 RPTRA Pinang Pola APBD 13 Oktober 2016 

59 RPTRA Marunda 
PT. NESTLE & GREEN 
WORLD 

18 Oktober 2016 

60 RPTRA Gebang Sari APBD 20 Oktober 2016 

61 RPTRA Kelapa Nias IX APBD 20 Oktober 2016 

62 RPTRA Kecapi APBD 20 Oktober 2016 

63 RPTRA Ceria APBD 20 Oktober 2016 

64 RPTRA Ikapola APBD 20 Oktober 2016 

65 RPTRA Tunas Harapan APBD 20 Oktober 2016 

66 RPTRA Joglo APBD 20 Oktober 2016 

67 RPTRA Biru Laut APBD 20 Oktober 2016 

68 RPTRA Kampung Benda APBD 20 Oktober 2016 

69 RPTRA Akasia TANOTO FOUNDATION 20 Oktober 2016 

70 
RPTRA Intiland Teduh @ 
Semper Barat 

PT. INTILAND 
DEVELOPMENT, Tbk 

22 Oktober 2016 

Sumber: PPID DKI Jakarta, (2017), Daftar RPTRA, <Diakses melalui 
http://ppid.jakarta.go.id/detail/711/833> 

5.1.2 Memfasilitasi proyek kerja sama untuk tawaran pendanaan 

Melanjutkan dari penjelasan penulis pada indikator sebelumnya, 

salah satu fasilitas yang diberikan dari UCLG ASPAC kepada 

Pemprov DKI Jakarta adalah dengan bantuan tenaga ahli untuk 

proses pembuatan proposal.101 Bantuan ini bertujuan untuk 

                                                
101 Lampiran 4 
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memberikan arahan kepada perangkat kerja Pemprov DKI Jakarta 

untuk membuat proposal yang sesuai dengan syarat dan ketentuan 

yang diberikan oleh UN-Habitat. Terdapat beberapa kendala dalam 

proses pembuatan proposal yang dikerjakan oleh Pemprov DKI 

Jakarta. Salah satu bentuk kendalanya adalah komunikasi dan 

koordinasi yang rumit dengan melibatkan beberapa bagian dari 

Pemprov DKI Jakarta sehingga perlunya dilakukan koordinasi secara 

tatap muka untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari pembuatan 

proposal ini. 

Walaupun terdapat kendala pada proses dalam pembuatannya, 

Pemprov DKI Jakarta dapat mengirimkan proposal sesuai dengan 

waktu yang sudah ditentukan oleh UN-Habitat. Hasilnya adalah 

Pemprov DKI Jakarta terpilih sebagai salah satu Pemda dari 35 

Pemda yang akan diberikan dana untuk proses implementasinya.102 

Namun, sampai saat Januari 2018 belum ada kelanjutan dari 

implementasi program ini di Jakarta dikarenakan ruang publik di 

Jakarta termasuk kedalam kategori “pipeline project” atau masih 

harus menunggu untuk proses implementasinya.103 

Di sisi lain pembangunan RPTRA yang dilakukan oleh Pemprov 

DKI Jakarta pada tabel 3 melibatkan perguruan tinggi sebagai 

pendamping selama proses pembangunan. Keterlibatan akademisi 

dalam suatu proyek pembangunan dapat menghasilkan suatu peta 

sosial pada suatu daerah yang akan dibangun proyek pembangunan 

                                                
102 Lampiran 2 
103 Lampiran 2 
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di sekitarnya.  Adanya pendampingan yang dilakukan oleh perguruan 

tinggi ini sebagai ‘Check and Balance’ dalam pembangunan 

RPTRA, sehingga nantinya hasil dari pembangunan tersebut sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat serta adanya rasa 

kepemilikan yang tinggi terhadap pembangunan tersebut. Peran atau 

keterlibatan perguruan tinggi paa suatu proyek pembangunan dapat 

dianggap sebagai fasilitator atau tenaga ahli dari sisi akademis. Hal 

ini merupakan salah satu fungsi dari akademisi yaitu untuk mengkaji 

bidang keilmuannya secara praktis. 

Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai lokomotif 

utama dalam proyek pembangunan di daerahnya yang melibatkan 

sektor swasta dan masyarakat atau akademisi. Pemprov DKI Jakarta 

menciptakan regulasi-regulasi terkait RPTRA sebagai landasan 

hukum di Jakarta. Beberapa regulasi tersebut duantara nya Peraturan 

Gubernur (Pergub) No. 196 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengelolaan RPTRA,104 Pergub No. 213 Tahun 2015 tentang 

Standardiasi RPTRA,105 dan Pergub No. 349 Tahun 2015 tentang 

Tim Pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan RPTRA.106 Dengan 

adanya regulasi dari pemerintah, dana dari sektor bisnis, dan 

                                                
104 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemprov DKI Jakarta, (2018), Peraturan 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 196 Tahun 2015, <Diakses melalui 
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO_196_TAHUN_2015.pdf> 
105 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemprov DKI Jakarta, (2018), Standardisasi 
RPTRA, <Diakses melalui 
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO.213_TAHUN_.2016_.pdf> 
106 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemprov DKI Jakarta, (2018), Tim Pelaksana 
Pembangunan dan Pemeliharaan RPTRA <Diakses melalui 
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/KEPGUB_NO_349_TAHUN_2015.pdf> 



70 
 

pengakuan dari masyarakat, maka proyek pembangunan dianggap 

sebagai proyek yang ideal karena melibatkan ketiga sektor tersebut. 

5.1.3 Menentukan area kebijakan khusus untuk mitra kerja 

Sejak terpilihnya Bernadia Irawati Tjandradewi pada tahun 2013 

sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), fokus dari UCLG ASPAC 

mengalami perubahan yang signifikan. Pada beberapa bulan awal, 

Bernadia berfokus kepada beberapa perubahan internal di UCLG 

ASPAC. Salah satunya adalah dengan menambah karyawan untuk 

menunjang beberapa kegiatan yang dilakukan oleh UCLG ASPAC. 

Hal ini didukung dengan adanya pernyataan resmi yang 

dikemukakan oleh Bernadia Irawati Tjandradewi dalam wawancara 

dengan penulis.107  

Bernadia Irawati Tjandradewi selaku Sekjen UCLG ASPAC 

memiliki komitmen penuh untuk menjadi garda terdepan dalam 

memperjuangkan hak-hak dan kepentingan Pemda di segala isu yang 

berkaitan dengan Pemda di tingkat regional Asia Pasifik atau di 

tingkat internasional.108 Untuk mendukung komitmen ini perlu 

adanya rencana strategis yang menjadi panduan atau pedoman dalam 

melakukan setiap kegiatan yang dilakukan oleh UCLG dan UCLG 

ASPAC. Pada tingkat global, UCLG memiliki UCLG Strategic 

Priorities 2010-2016109 dan 2016-2022110. Selain itu, UCLG ASPAC 

                                                
107 Lampiran 5 
108 Lampiran 5 
109 UCLG, (2012), Strategic Priorities 2010-2016, <Diakses melalui 
https://www.uclg.org/sites/default/files/ENG_Introduction%20to%20the%20UCLG%20Strategy
@Adopted_0.pdf> 
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juga memiliki Manifesto UCLG ASPAC Strategic Plan 2015-2020 

(Manifesto) untuk menjadi pedoman atau petunjuk di tingkat 

regional. 

Pada sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis, di periode 

tahun 2013-2016 fokus utama dari area kebijakan yang dilakukan 

oleh UCLG ASPAC mulai terlihat setelah tahun 2015. Di tahun 

2015, UCLG ASPAC membuat Manifesto dengan beberapa fokus 

utama sebagai berikut:111 

1. Create an Accountable General Secretariat 

2. Promote Good Governance and Effective Democratic Self-

Governments 

3. Improving Quality of Life of People through Equal and 

Adequate Basic Services 

4. Build Resilient Cities and Local Governments 

5. Sustainable Green Economy 

6. Put Global/ Regional Agendas and National Commitment 

into Effective Local Implementation 

Manifesto atau rencana strategis ini merupakan yang pertama 

dikeluarkan oleh UCLG ASPAC.112 Nantinya manifesto ini akan 

diawasi dan dievaluasi sehingga menjadikan UCLG ASPAC sebagai 

salah satu TGO yang memiliki kredibilitas dan dapat dipercaya. 

                                                                                                                                 
110 UCLG, (2015), Strategic Priorities 2016-2022, <Diakses melalui 
https://www.uclg.org/sites/default/files/prioridades_estrat-eng-web.pdf> 
111 Lampiran 6 
112 Lampiran 5 
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Area kebijakan yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta diatur 

kedalam RPJMD agar pembangunan satu dengan lainnya ada 

kesinambungan satu dengan lainnya. Pada RPJMD Periode 2013-

2017, salah satu misi dari Pemprov DKI Jakarta adalah menyediakan 

ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga Jakarta.113 

Dengan adanya pemenuhan ini oleh Pemprov DKI Jakarta, maka 

kebutuhan dasar dari warga Jakarta dapat terpenuhi.114 Berikut 

merupakan Misi Pemprov DKI Jakarta pada RPJMD 2013-2017:115 

1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi 

serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;  

2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-

masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, 

sampah dan lain-lain;  

3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak 

serta terjangkau bagi warga kota;  

4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi 

juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;  

5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta 

berorientasi pada pelayanan publik 

Pada misi yang ada di RPJMD 2013-2017, nantinya akan 

diturunkan menjadi strategi dan arah kebijakan pembangunan tiap 

                                                
113 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, (2013), RPJMD Provinsi Dki 
Jakarta Tahun 2013-2017, <Diakses melalui 
https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd_dan_rkpd_provinsi/DKI%20Jakarta/RPJMD%20DKI%20
Jakarta%202013-2017.pdf> 
114 Ibid. Hlm. 144 
115 Ibid. Hlm. 141 
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tahunnya.116 Jika melihat dari hal ini, maka pembangunan ruang 

publik di Jakarta menjadi salah satu prioritas yang dilakukan oleh 

Pemprov DKI Jakarta serta mendapat persetujuan dari DPRD DKI 

Jakarta. Oleh karena itu, pada tahun 2013-2016 sudah ada sekitar 70 

RPTRA yang diresmikan dan tersebar di enam wilayah di Jakarta.117 

Apabila dilihat dari area kebijakan strategis yang dimiliki oleh 

UCLG ASPAC dan Pemprov DKI Jakarta, keduanya sama-sama 

memiliki perhatian terhadap ruang publik. Pembangunan ruang 

publik bagi suatu Pemda merupakan salah satu hal yang penting 

karena dengan adanya pembangunan ini maka kebutuhan dasar dari 

warganya dapat terpenuhi. Selain itu, pembangunan RPTRA di 

Jakarta menjadi 15 inovasi terbaik di dunia melalui promosi UCLG 

ASPAC.118  

5.1.4 Menyediakan dukungan atau bantuan teknis 

Bagi suatu Pemda menyediakan dukungan atau bantuan teknis 

sangat diperlukan dalam pembangunan yang ada di daerahnya. 

Bentuk dukungan yang biasanya didapatkan oleh Pemda pada 

pembangunan suatu infrastruktur di wilayahnya adalah bantuan dana 

dan teknis atau ahli. Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu Pemda 

yang melakukan inovasi pembangunan melalui RPTRA tidak lepas 

dari kedua bantuan tersebut.  

                                                
116 Ibid. Hlm. 162 
117 PPID DKI Jakarta, (2017), Daftar RPTRA, <Diakses melalui 
http://ppid.jakarta.go.id/detail/711/833> 
118 Deti Purnamasari, (2017), Program RPTRA DKI Masuk 15 Besar Inovasi Dunia, 
 <Diakses melalui http://www.beritasatu.com/megapolitan/434755-program-rptra-dki-masuk-15-
besar-inovasi-dunia.html> 
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Pemprov DKI Jakarta melalui beberapa perusahan-perusahaan 

yang sudah disebutkan sebelumnya memambangun RPTRA di enam 

wilayah di Jakarta. Bantuan dana dari perusahaan tersebut diberikan 

melalui skema CSR. CSR merupakan tanggung jawab atau 

komitmen dari suatu perusahaan untuk menyejahterakan masyarakat. 

Selain itu, CSR secara prinsip dapat dilihat dari motto dari 

perusahaan tersebut. Sedangkan secara proses dapat dilihat dari 

program-program yang dikerjakannya. Sehingga hasilnya dapat 

memberikan dampak sosial kepada masyarakat. 

Selain bantuan dana, Pemprov DKI Jakarta juga melibatkan 

perguruan tinggi yang ada di Jakarta untuk terlibat kedalam 

pembangunan RPTRA. Dengan terlibatnya perguruan tinggi dalam 

pembangunan ini dapat memberikan saran atau rekomendasi yang 

dibutuhkan dari sisi akademisi. Selain itu, para akademisi ini juga 

dapat menerapkan bidang keilmuannya langsung ke masyarakat. 

Akademisi yang terlibat dalam pembangunan RPTRA dapat 

dikategorikan sebagai tenaga ahli dalam suatu pembangunan. Tenaga 

ahli terlibat secara teknis saja, melainkan juga dalam proses 

perencanaan pembangunan. 

Dengan adanya jaringan transnasional Pemda yang didalamnya 

menghubungkan beberapa entitas seperti organisasi dan NGO 

internasional, pusat pelatihan dan tenaga ahli, lembaga donor, dan 

Pemda, UCLG ASPAC merupakan wadah yang tempat bagi Pemda 

untuk bisa mendapatkan dukungan atau bantuan teknis yang 
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dibutuhkan. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh UCLG 

ASPAC adalah dengan adanya seminar, studi banding dan 

pertukaran ilmu pengetahuan serta bantuan teknis yang diberikan 

kepada Pemda.119 Selain itu, UCLG ASPAC memiliki helpdesk 

sebagai salah satu mekanisme yang diberikan kepada khalayak luas 

yang ingin mengetahui informasi lebih spesifik yang berkaitan 

dengan Pemda.120 

Sebagai Host City dari sekretariat UCLG ASPAC, Pemprov DKI 

Jakarta mendapatkan dukungan penuh dari UCLG ASPAC untuk 

bisa aktif dan menyuarakan kepentingan Pemda di tingkat 

internasional. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh 

UCLG ASPAC beberapa diantaranya yaitu 1) Studi banding, 2) 

Posisi khusus di pertemuan internasional, 3) Tenaga ahli dan lain-

lain. Contoh dari bentuk dukungan yang diberikan yaitu terdapat 

studi banding yang dilakukan oleh Kemendagri dan Pemprov DKI 

Jakarta ke Jepang untuk mengetahui pembagian tupoksi kerja kota 

metropolitan di Tokyo pada tahun 2017.121 Kedua, Jakarta 

mendapatkan tempat khusus sebagai salah satu dari tujuh wakil 

presiden UCLG ASPAC dan mendapatkan tempat khusus pada 

forum UCLG di tingkat dunia.122 Terakhir, seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat bantuan tenaga ahli pada 

                                                
119 Lampiran 5 
120 Lampiran 5 
121 Lampiran 7 
122 Lampiran 8 
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proses pembuatan proposal Global Public Space yang dibuat oleh 

Pemprov DKI Jakarta kepada UN-Habitat. 

5.2 Lobbying and Influence 

5.2.1 Institusi dalam proses lobi internasional 

Sebagai satu satunya organisasi yang diakui oleh UNACLA 

untuk mewakili kepentingan Pemda di tingkat internasional, UCLG 

menjadi lokomotif utama dari setiap kepentingan dan dan hal-hal 

lainnya yang berkaitan dengan Pemda.123 Hal ini menjadikan 

komitmen utama dari UCLG dan bagian-bagiannya untuk terus 

menyuarakan aspirasi dari pemda di setiap isu-isu global seperti 

salah satu contohnya adalah SDGs dan NUA. Tujuannya 

dilakukannya aksi lobi di tingkat internasional ini adalah untuk 

memberikan advokasi kepada semua pihak terkait pentingnya peran 

Pemda di setiap isu-isu Global. Selain itu, dengan adanya proses lobi 

di tingkat internasional ini menunjukan adanya pendekatan secara 

top-down. 

Pendekatan yang dilakukan oleh UCLG di tingkat internasional 

merupakan salah satu langkah untuk memberikan advokasi terkait 

Pemda dari hirarki yang tertinggi. Hirarki tertinggi yang dimaksud 

penulis adalah negara sebagai pemerintah pusat. Selain itu, perlu 

adanya pendekatan secara bottom-up untuk bisa menyampaikan 

aspirasi dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di tingkat lokal. 

                                                
123 Lampiran 5 
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Oleh karena itu, kedua pendekatan ini sangat dinamis dan 

melengkapi satu dengan lainnya. 

Jika dikaitkan dengan topik ruang publik maka OI yang memiliki 

peranan pada tingkat internasional adalah UN-Habitat. Hal ini 

berkaitan karena UN-Habitat memiliki fokus untuk mempromosikan 

pemukiman manusia berkelanjutan secara sosial dan lingkungan 

serta tempat tinggal yang memadai bagi semua.124 Dengan adanya 

fokus ini isu-isu urban yang ada diperkotaan menjadi salah satu 

program atau kegiatan yang dilakukan oleh UN-Habitat, termasuk di 

dalamnya adalah pengembangan dan pembangunan ruang publik 

untuk mendukung pemukiman yang ramah secara sosial dan 

lingkungan. Sebagai tambahan, UN-Habitat juga memiliki mandat 

untuk mengimplementasikan NUA dan SDGs 11 untuk menjadikan 

perkotaan yang lebih inklusif, aman, berketahanan, dan 

berkelanjutan.125 Oleh karena itu, salah satu programnya adalah 

membantu Pemda yang ada di dunia untuk membangun ruang publik 

dengan partisipasi dari komunitas yang di respond oleh Pemprov 

DKI Jakarta untuk membangun RPTRA Kauman, Jatinegara. 

Dalam hal ini institusi dari Pemprov DKI Jakarta yang 

berhubungan secara langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

kerja sama internasional adalah Biro Kepala Daerah dan Kerja sama 

Luar Negeri (KDH/KLN) Pemprov DKI Jakarta. Biro KDH/KLN 

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki 

                                                
124 UN-Habitat, (2018), UN-Habitat at a Glance, <Diakses melalui https://unhabitat.org/un-
habitat-at-a-glance/> 
125 Ibid. 
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tugas pokok dan fungsi menjadi perwakilan dari Pemprov DKI 

Jakarta pada kegiatan-kegiatan internasional apabila tidak 

memungkinkan untuk Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta 

untuk hadir. Sebagai perwakilan Gubernur atau Wakil Gubernur DKI 

Jakarta di tingkat global serta kerja sama internasional, salah satu 

sub-bagian dari Biro ini memiliki tugas spesifik yaitu Sub-Bagian 

Organisasi Internasional, Sub-Bagian Fasilitas Korps Diplomatik, 

dan Sub-Bagian Kerjasama Sister City.126 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis 

menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta 

dalam mencari data melalui Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID). Data yang berkaitan tentang kerja sama 

Pemprov DKI Jakarta dengan Pemda atau OI dan berada di bawah 

naungan Biro KDH/KLN sangat minim sekali dan terkesan 

seadanya. Penulis menunggu selama kurang lebih dua minggu untuk 

memproses data terkait kerja sama luar negeri. Sangat disayangkan 

karena Pemprov DKI Jakarta sebagai ibukota dari Indonesia 

memiliki kinerja yang lamban dan kurang maksimal dalam 

memberikan pelayanan publik. Selain itu, data yang diunggah 

kedalam situs open data untuk diberikan kepada publik tidak sesuai 

dengan permintaan penulis dan minimnya informasi dari data 

tersbeut untuk bisa diolah kembali. Sampai saat penelitian ini ditulis 

hanya 2 data yang diunggah oleh Biro KDH/KLN. 

                                                
126 Lampiran 3 
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Jika dikaitkan dengan isntitusi dalam proses lobi internasional, 

maka Sub-bagian Organisasi Internasional yang menjadi lokomotif 

utama dalam mewakili kepentingan dari Pemprov DKI Jakarta di 

tingkat internasional. Dalam hal ini, dapat membuktikan bahwa 

Pemda sebagai bagian dari negara dapat menjadi aktor dalam 

hubungan internasional dan melakukan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan entitas asing. Hal ini didukung dengan adanya 

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemernintahan Daerah. Pada UU ini 

diatur regulasi-regulasi yang berkaitan dengan klasifikasi 

kewenangan yang dimiliki oleh Pusat dan Daerah. Berikut 

merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pusat:127  

1. Politik Luar Negeri 

2. Pertanahan 

3. Keamanan 

4. Yustisi 

5. Moneter dan Fiskal Nasional 

6. Agama 

Untuk mengimplementasikan agenda global di tingkat lokal, 

Pemda dapat menjadi aktor dan secara langsung dapat berhubungan 

dengan entitas asing, namun tetap tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip diatas. Selain dari prinsip-prinsip diatas pada UU ini juga 

mengatur pembagian kewenangan yang dimiliki oleh Pusat dan 

Daerah atau kolaborasi antar keduanya seperti contohnya pada sektor 

                                                
127 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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pembangunan dan energi. Dengan adanya UU ini, maka Pemprov 

DKI Jakarta dan Pemda lainnya yang ada di Indonesia memiliki 

basis hukum yang legal untuk menjadi aktor internasional dan 

menjalankan otonomi daerah di Indonesia. 

5.2.2 Promosi dalam tata kelola daerah di tingkat regional 

Pada tingkat regional, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki peran 

dan tujuan secara spesifik. Melainkan, pembagian tersebut lebih 

kepada hal-hal yang bersifat domestik atau internasional. Dalam hal 

ini regional yang dimaksud berada pada level internasional. Di Asia 

Tenggara, masih belum ada asosiasi pemda yang merepresentasikan 

regional ini. Asosiasi Pemda yang ada saat ini hanya berada di 

tingkat negara atau belum melewati lintas batas negara. 

Oleh karena itu, peran Pemprov DKI Jakarta di tingkat regional 

masih belum ada karena tidak adanya wadah yang menaungi Pemda 

di Asia Tenggara. Namun, saat ini sudah ada forum walikota-

walikota di Asia Tenggara yaitu AMF. Salah satu tujuan dari forum 

ini adalah untuk menjadi wadah bagi Pemda di Asia tenggara untuk 

bisa terhubung satu dengan lainnya. Selain itu, forum ini juga dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan kerja sama yang 

dilakukan oleh Pemda.  

Untuk mempromosikan tata kelola daerah di tingkat regional, 

UCLG ASPAC menuangkannya kedalam fokus area kebijakan yang 
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ada di Manifesto.128 Pada fokus area kebijakan ini terdapat tiga sub-

fokus yang diantaranya: 

1. Promote Effective Decentralization 

2. Improve Performance of Cities and Local Governments as 

the Result of Effective Democratic Self-Governments 

3. Ensure Women Representation at the Executive Bureau and 

Council of UCLG ASPAC and UCLG 

Pada sub-fokus yang pertama, UCLG ASPAC membantu beberapa 

negara di Asia Pasifik seperti Myanmar dan Laos untuk memiliki 

Asosiasi Pemda yang menjadi wadah dari Pemda yang ada di negara 

tersebut.129 Kedua, UCLG ASPAC menginginkan adanya 

standardisasi atau Local Government Index yang bisa digunakan 

sebagai sebagai indikator untuk mengukur performa dari Pemda 

yang ada di Asia Pasifik.130 Terakhir, adanya keterwakilan 

perempuan di beberapa posisi penting yang dimiliki oleh UCLG 

ASPAC dan UCLG. Hal ini untuk menjamin adanya kesempatan 

bagi perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi untuk menyuarakan 

kepentingan Pemda. 

Dengan adanya manifesto atau rencana strategis yang dimiliki 

oleh UCLG ASPAC, hal ini menjadi penting karena rencana strategis 

merupakan salah satu bentuk komitmen untuk mewakili suara Pemda 

di Asia pasifik pada setiap kegiatan lobi-lobi di tingkat internasional 

yang melibatkan kepentingan Pemda. Selain itu, UCLG ASPAC 

                                                
128 Lampiran 6 
129 Lampiran 5 
130 Lampiran 6 
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membagi wilayah kerjanya kedalam empat sub-wilayah yang sudah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Tujuan dari pembagian wilayah ini 

adalah untuk mendukung tata kelola daerah di tingkat regional. 

5.2.3 Pengumpulan segala bentuk keterangan atau informasi yang bersifat 

rahasia 

Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu Pemda di Indonesia 

tidak memiliki kewenangan terhadap urusan yang berikat dengan 

pertahanan dan keamanan. Pada UU No. 23 Tahun 2014, urusan 

pertahanan dan keamanan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah 

Nasional. Oleh karena itu segala bentuk pengumpulan keterangan 

dan informasi yang berisfat rahasia tidak dilakukan oleh Pemprov 

DKI Jakarta.  

Selain keterangan dan informasi yang bersifat rahasia, Pemprov 

DKI Jakarta dapat menjalankan fungsi dan tujuannya sesuai dengan 

asas desentralisasi yang ada di Indonesia. Dalam hal pembangunan 

infrastruktur seperti RPTRA di Jakarta keterangan dan informasi 

atau data-data terkait hal ini dapat diakses oleh publik melalui 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Hal ini dikarenakan 

data-data atau informasi tersebut bersifat publik, sehingga siapapun 

bisa mengakses dan melihat informasi terserbut.  

Di lain pihak, pengumpulan informasi yang dilakukan oleh 

UCLG dan UCLG ASPAC dilakukan dengan negosiasi dan 

diplomasi dengan beberapa pihak baik di tingkat global ataupun 
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regional.131 Tujuan dari adanya pengumpulan informasi ini adalah 

untuk mewakili suara dari Pemda yang ada di dunia. Untuk 

menjamin hal tersebut, setiap bagian dari UCLG termasuk UCLG 

ASPAC mengirimkan perwakilan anggotanya untuk menjadi 

perwakilan Pemda di tingkat internasional.132 Informasi-informasi 

yang bersifat rahasia biasanya dilakukan secara tertutup dan hanya 

diketahui oleh beberapa pihak saja.  

Perwakilan-perwakilan Pemda tersebut menjadi negosiator utama 

untuk memberikan masukan atau pengaruh yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan yang berikaitan dengan Pemda. Salah satu 

bentuk pengaruhnya adalah 17 poin yang ada di SDGs berkaitan 

dengan Pemda atau harus diimplementasikan sampai ke tingkat yang 

paling bawah atau tingkat lokal. Sebelum dikeluarkannya hal ini, 

UCLG ASPAC bersama-sama dengan UCLG berperan aktif untuk 

melakukan kegiatan lobi-lobi dan menyebarkan pengaruhnya untuk 

menyuarakan kepentingan Pemda yang ada di seluruh dunia. 

Contoh lainnya adalah adanya penyebaran informasi yang 

diberikan oleh UN-Habitat kepada UCLG ASPAC terkait proyek 

bantuan pendanaan ruang publik. Informasi-informasi ini dianggap 

penting dan segar untuk bisa disebar luaskan kepada Pemda yang 

tergabung kedalam jaringan transnasional UCLG ASPAC. Dengan 

adanya bantuan penyebaran informasi yang seperti ini bisa 

meningkatkan motivasi Pemda untuk ikut tergabung dan terlibat 

                                                
131 Lampiran 5 
132 Lampiran 8 
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kedalam jaringan transnasional Pemda. Hal ini memberikan manfaat 

tersendiri bagi Pemda yang mencari proyek atau bantuan dana dari 

lembaga donor atau OI. 

5.2.4 Mengelola kepentingan bersama 

Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak sekali kepentingan 

yang ada di tingkat internasional. Hal ini terkadang membuat agenda 

global yang ada hanya bersifat general untuk bisa mengakomodir 

semua kepentingan termasuk kepentingan dari semua pihak 

dibandingkan spesifik namun hanya memenangkan atau berpihak 

kepada satu bagian saja. Menurut Bernadia Irawati Tjandradewi, jika 

Pemda melakukan hal sendiri-sendiri maka tidak akan bisa 

terakomodir aspirasinya, oleh karena itu kita tidak bisa bergerak 

sendiri dan tetap mewakili suara Pemda di berbagai tingkatan.133 

Dengan adanya kelompok massa yang lebih besar hal ini dinilai 

mewakili kepentingan untuk orang banyak.  

Sebagai salah satu contohnya adalah SDGs, dimana agenda 

global ini mengakomodir isu-isu yang vital di dunia seperti 

lingkungan, urban, anak-anak, kemiskinan, air, dan lain-lain. Untuk 

mengurangi unsur persaingan antar isu-isu tersebut, SDGs 

mengintegrasikan isu-isu tersebut kedalam 17 poin yang ada di 

SDGs beserta indikatornya. Selain itu, jika isu-isu tersebut hanya 

berdiri sendiri, maka isu tersebut akan sulit untuk diselesaikan. 

                                                
133 Lampiran 5 
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Dimana biasanya isu-isu tersebut saling bersinggungan satu dengan 

lainnya serta dibutuhkan koordinasi satu dengan lainnya. 

Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu Co-President dari 

UCLG ASPAC mewakili kepentingan dari Pemda yang ada di Asia 

Pasifik. Pertemuan antar Pemda pada jaringan transnasional UCLG 

ASPAC dinamakan sebagai Executive Bureau Meeting, pertemuan 

ini diadakan setiap tahunnya untuk menjadi wadah bagi Pemda untuk 

melakukan peluang kerja sama antar Pemda serta menjalin relasi 

antar Pemda atau menambah kapasitas diri melalui serangkain 

pelatihan atau lokakarya yang diadakan pada pertemuan tersebut. 

Dengan adanya pertemuan ini menjadikan peran Pemprov DKI 

Jakarta menjadi lebih strategis dalam menyuarakan kepentingan 

Pemda untuk mengimplementasikan agenda global di tingkat lokal. 

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga dapat menunjukkan bahwa 

Pemda dapat menjadi aktor dalam hubungan internasional.  

Untuk menyuarakan kepentingan Pemda tersebut, Pemprov DKI 

Jakarta perlu melihat dari kedua sisi yaitu internal dan eksternal.134 

Dari dalam, Pemprov DKI Jakarta harus melihat atau memposisikan 

jaringan transnasional Pemda sebagai mitra atau partner diskusi yang 

mewakili suara Pemda di dunia. Adanya bentuk pengakuan dan 

kesepemahaman ini memudahkan untuk menyamakan persepsi dari 

Pemda sebagai aktor internasional. Dari luar, OI akan lebih mudah 

masuk atau menemui kesepakatan dengan Pemda, sebagai aktor 

                                                
134 Kaarin Taipale, Op.Cit. Hlm. 37 
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tunggal, dibandingkan dengan kumpulan atau asosasi Pemda. Ketika 

keduanya sudah terpenuhi maka pengaruh dari Pemprov DKI Jakarta 

di tingkat internasional semakin besar dan Pemprov DKI Jakarta 

sudah menjadi aktor dalam hubungan internasional. 

5.2.5 Mewakili entitas yang lebih luas 

Sebagai satu-satunya TGO yang diakui oleh UNACLA, UCLG 

menjadi perwakilan dari entitas yang lebih luas karena mewakili 

kepentingan dan hak-hak dari Pemda yang ada di seluruh dunia. 

UNACLA sendiri terdiri dari 20 anggota yang 10 diantaranya adalah 

UCLG beserta bagian-bagian yang ada di dalamnya termasuk UCLG 

ASPAC.135 Selain itu, pada penjelasan sebelumnya, penulis 

memberikan gambaran seberapa kompleks jaringan transnasional 

Pemda yang dimiliki oleh UCLG ASPAC. Dari penjelasan tersebut, 

UCLG ASPAC tidak hanya berhubungan dengan Pemda atau 

Asosiasi Pemda yang ada di Asia Pasifik, melainkan juga 

berhubungan dengan entitas lainnya seperti OI, lembaga donor, pusat 

pelatihan dan lain-lain. Hal ini lah yang memperkuat bahwa tujuan 

yang dibawa oleh UCLG dan UCLG ASPAC bersifat global dan 

memiliki dampak yang besar bagi implementasi agenda global di 

tingkat lokal. 

Terpilihnya Pemprov DKI Jakarta sebagai host city sekretariat 

UCLG ASPAC memberikan tanda bahwa Pemprov DKI Jakarta 

ingin menjadi bagian dari masyarakat internasional dan menjadi 

                                                
135 UN-Habitat, 2018, UNACLA: Compositions of Member, <Diakses melalui 
https://unhabitat.org/unacla/> 
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pemeran utama dalam menyuarakan kepentingan dari Pemda di 

tingkat regional Asia Pasifik. Hal ini didukung dengan adanya 

pernyataan dari Sekjen UCLG ASPAC bahwa adanya keterlibatan 

Pemerintah Nasional untuk mendukung Pemprov DKI Jakarta 

menjadi lokasi sekretariat dari UCLG ASPAC.136 Selain itu, dengan 

pengiriman proposal yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta 

dalam pembangunan RPTRA di wilayahnya, dapat memberikan 

pernyataan bahwa Pemrpov DKI Jakarta ikut mengimplementasikan 

agenda global di tingkat lokal dalam menghadapi isu urban di 

Jakarta. 

Grafik 5. Persebaran Lokasi RPTRA di Jakarta 

 

Sumber: Jakarta Open Data. 2017. Peresmian RPTRA Sampai Maret 2017. <Diakses melalui 
http://data.jakarta.go.id/dataset/daftar-rptra-yang-sudah-diresmikan-per-tanggal-7-juni-

2016/resource/a6ffd51f-279d-49d6-9f33-eed327ea4753?view_id=0fabe076-3213-4442-acce-
1eea711368d> 

Pembangunan RPTRA atau ruang publik di Jakarta yang ramah 

terhadap anak-anak sudah sangat baik. Terdapat setidaknya 184 

RPTRA yang sudah dibangan dan terbagi kedalam enam wilayahnya. 

Dengan dibangunnya RPTRA di wilayah Jakarta diharapkan dapat 

memberikan manfaat kedalam empat sektor yaitu ekonomi, sosial, 

                                                
136 Lampiran 5 
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linkungan, dan kesehatan bagi warganya. Selain itu, pembangunan 

RPTRA juga bisa menjadi solusi dari permasalahan urban yang 

dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebagai tambahan, RPTRA di 

Jakarta menjadi perwakilan dari inovasi yang dilakukan oleh Pemda 

pada sektor pembangunan. Dengan masuknya RPTRA Jakarta 

sebagai 15 besar inovasi dunia, maka Pemprov DKI Jakarta 

mewakili suara dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemda di 

seluruh dunia.137 

Di sisi lain, Pemerintah Nasional yang diwakili oleh Kemendagri 

menjadi perwakilan dari Pemda yang ada di Indonesia untuk 

menandatangani MoU kerja sama dengan UCLG ASPAC terkait 

penguatan kapasitas dan kinerja Pemda dalam meningkatkan tata 

kelola kepemerintahan daerah yang baik.138 MoU kerja sama ini  

ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 2017 dan berlaku 

selama tiga tahun setelahnya. MoU ini akan diperpanjang dengan 

kesepakatan kedua belah pihak ketika akan berakhirnya MoU ini. 

Kerja sama yang dilakukan oleh Kemendagri dengan UCLG ASPAC 

disaksikan oleh Pemprov DKI Jakarta ketika penandatanganan 

berlangung menjadi simbol dari keterwakilan suara Pemda yang ada 

di Indonesia atau entitas yang lebih luas terhadap kinerja dan tata 

kelola dari Pemda itu sendiri. 

Sebagai tambahan mewakili entitas yang luas juga dapat dilihat 

dari jaringan transnasional Pemda yang diikuti oleh Pemprov DKI 

                                                
137 Deti Purnamasari, Op.Cit. 
138 MoU Kemendagri dan UCLG ASPAC Tentang Penguatan Kapasitas dan Kinerja Pemerintah 
Daerah dalam Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik 
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Jakarta atau milik UCLG ASPAC. Pada jaringan transnasional 

Pemda ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat 

beberapa entitas lainnnya yang ikut terlibat seperti OI, lembaga 

donor, pusat pelatihan, dan lain-lain. Entitas-entitas tersebut berskala 

world-wide dan menghubungkan titik-titik pembangunan yang ada di 

dunia. Selain itu, entitas tersebut juga menyuarakan kepentingan dari 

Pemda yang ada di seluruh dunia serta implementasi agenda global 

yang dilakukan oleh Pemda di tingkat lokal. Jika dianalisa lebih 

mendalam lagi, maka ketika proses pembangunan di tingkat lokal 

terjadi, adanya kemungkinan bahwa Pemda sebagai aktor melibatkan 

entitas-entitas diatas dan berhubungan secara langsung. Oleh karena 

itu, hal ini memperkuat argumen penulis pada poin Pemda sebagai 

aktor dalam hubungan internasional. 

5.2.6 Spesialis di bidang kebijakan sektoral tertentu 

Area kebijakan yang dilakukan oleh UCLG ASPAC tertuang di 

Manifesto dengan beberapa topik yang diantaranya adalah Sanitasi 

dan Air, Ruang Publik, dan Transportasi.139 Ketiganya merupakan 

salah satu contoh topik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yang 

dibutuhkan bagi masyarakat serta isu urban yang dihadapi oleh kota-

kota yang ada di Asia Pasifik. Topik-topik yang menjadi fokus dari 

UCLG ASPAC ini nantinya akan menjadi sebuah program atau 

proyek bersama yang dilakukan oleh UCLG ASPAC beserta Pemda 

dan juga mitra kerja strategis lainnya. Salah satu tujuan dari program 

                                                
139 Lampiran 6 
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ini adalah untuk memenuhi kebutuhan yang diminta oleh Pemda di 

Asia Pasifik.  

Pada masa kepemimpinan Bernadia Irawati Tjandradewi, 

terdapat beberapa Pemda yang meminta untuk diadakannya proyek 

kerja sama dengan skema yang seperti ini. Dengan adanya proyek 

kerja sama seperti ini diharapkan dampak dari kegiatan yang 

dilakukan oleh UCLG ASPAC bisa terlihat dengan nyata bentuknya 

seperti apa dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat secara 

langsung. Hal tersebut diperkuat dengan 40% dari perputaran uang 

yang ada di UCLG ASPAC pada tahun 2016 berfokus di proyek atau 

program.140 Selain itu, kerja sama ini juga melibatkan tenaga ahli 

yang fokus dibidangnya, sehingga jika UCLG ASPAC mengadakan 

proyek atau program maka dapat dipastikan akan melibatkan 

beberapa entitas dari jaringan transnasional Pemda yang dimilikinya. 

Sebagai tambahan, fokus area kebijakan yang dimiliki oleh 

UCLG ASPAC saat ini masih mengikuti rencana strategis pada 

periode 2015-2020. Nantinya setelah periode ini selesai akan 

dievaluasi perkembangan dan pencapaiannya dari setiap kegiatan 

yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 2015-2020. Namun, setiap 

tahunnya akan tetap dipantau dan diawasi agar tetap sesuai dengan 

rencana strategis yang sudah dibuat. Dari proses pengawasan dan 

evaluasi ini, diharapkan UCLG ASPAC bisa menjadi TGO yang 

                                                
140 UCLG ASPAC, (2016), Annual Report, <Diakses melalui https://issuu.com/uclg-
aspac/docs/uclg-aspac_annual_report_2016> 
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memiliki kredibilitas tinggi dan dapat menjadi referensi utama terkait 

Pemda di Asia Pasifik. 

Di lain pihak, Pemprov DKI Jakarta memiliki prioritas dari 

permasalahan pemangunan daerah yang terjadi di Jakarta. Prioritas 

tersebut dapat dilihat dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-

2017. Pada rencana pembangunan yang dimiliki oleh Pemrpov DKI 

Jakarta, isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di 

Jakarta bersifat penting, mendasar, mendesak serta memiliki dampak 

yang signifikan di masyarakat.141 Berikut merupakan isu-isu strategis 

yang menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta:142  

1. Pengembangan Sistem Transportasi 

2. Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan 

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan 

Pemukiman Kota 

4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH 

5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur 

7. Peningkatan Pelayanan Publik 

8. Peningkatan Kualitas Pendidikan 

9. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat 

Dengan adanya isu-isu strategis yang menjadi prioritas dari 

Pemprov DKI Jakarta, maka selama proses pembangunan, Pemprov 

                                                
141 RPJMD, Op.Cit. Hlm 128 
142 Ibid. 
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DKI Jakarta bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target dari 

rencana pembangunan ini. Untuk menunjang pembangunan di 

Jakarta terutama RPTRA, Pemprov DKI Jakarta melibatkan sektor 

swasta dan juga akademisi. Sehingga adanya kolaborasi Bussiness-

Government-Society Relations pada pembangunan RPTRA di 

beberapa titik di Jakarta. 

Pemprov DKI Jakarta memiliki Pergub No. 269 tahun 2014 

tentang Pola Kerja Sama Luar Negeri sebagai landasan dasar hukum 

bagi SKPD Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan kegiatan-

kegiatan atau kerja sama luar negeri. Pada Pergub ini dijelaskan 

bagaimana tata cara melakukan kerja sama dengan pihak asing dan 

koordinasi dengan Kemendagri serta Kemenlu. Namun baik di 

RPJMD dan Pergub ini tidak membahas bagaimana strategi dan 

implementasi dari kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh 

Pemprov DKI Jakarta.  

Pada RPJMD, hanya terdapat satu program yaitu peningkatan 

kerja sama antar daerah dan luar negeri dengan tiga indikator yaitu 1) 

Meningkatnya keanggotaan dan partisipasi daerah daam organisasi 

internasional, 2) Meningkatnya kerja sama siter city, dan 3) 

Tersusunya kesepakatan 3 bidang kerja sama dengan daerah 

perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi, dan 

RTH.143 Dengan tidak terlalu spesifiknya strategi kerja sama luar 

negeri oleh Pemprov DKI Jakarta, maka Biro KDH/ KLN sangat 

                                                
143 Ibid. Hlm 225  
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tanggap apabila terdapat potensi kerja sama luar negeri dengan pihak 

asing.  

5.3 Policy Transfer 

5.3.1 Menyediakan praktik cerdas dan standardisasi 

Pembangunan RPTRA oleh Pemprov DKI Jakarta di wilayahnya 

menjadi salah satu komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk 

mengurangi kekerasan terhadap anak-anak di Jakarta.144 Komitmen 

ini berbuah manis karena RPTRA menjadi salah satu inovasi terbaik 

dunia dalam pembangunan ruang publik bagi masyarakat. RPTRA 

menjadi salah satu praktik cerdas yang di promosikan oleh UCLG 

ASPAC kepada Pemda yang ada di Asia Pasifik dan dunia.145 

Dengan menjadi praktik cerdas bagi Pemda lainnya, Pemprov DKI 

Jakarta dapat memberikan pengalamannya kepada Pemda lainnya 

yang memiliki ketertarikan dalam membangun ruang publik di 

wilayahnya. 

Praktik cerdas ini menjadi daya tarik Jakarta di mata dunia 

karena memiliki inovasi yang menarik dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakatnya. RPTRA di Jakarta selain menjadi Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) yang ramah terhadap anak-anak, beberapa diantaranya 

berfungsi sebagai tempat bertemunya warga yang tinggal disekitar 

daerah tersebut atau pada jaman dahulu pertemuan warga dilakukan 

                                                
144 Kurnia Aziza, (2017), Ahok: RPTRA Bisa Minimalisasi Kekerasan terhadap Anak <Diakses 
melalui 
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/05/20504301/ahok.rptra.bisa.minimalisasi.kekerasan.te
rhadap.anak.> 
145  UCLG, (2016), UCLG Public Space Policy Framework by and for Local Governments, Hlm. 
15 <Diakses melalui https://www.uclg.org/sites/default/files/public_space_policy_framework.pdf> 
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di balai desa.146 Dengan adanya label ramah terhadap anak-anak, 

maka pembangunan RPTRA juga memiliki standardisasi tersendiri. 

Standardisasi yang digunakan dalam pembangunan ini tentunya yang 

memenuhi indikator untuk memenuhi kota layak anak di Indonesia. 

Berikut merupakan indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak di 

Indonesia. 

Gambar 4. Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak 

 

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 
(2018), Bahan Advokasi KLA, <Diakses melalui 

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf>  

Pada tingkat internasional, United Nations Children’s Fund 

(UNICEF) sebagai OI yang berkaitan dengan isu anak di dunia, 

                                                
146 Kompas, (2016), Perekat Sosial Itu RPTRA, <Diakses melalui 
https://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/29/17181231/perekat.sosial.itu.rptra.> 
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memiliki framework atau rekomendasi dalam membangun kota yang 

ramah terhadap anak-anak. Terdapat sembilan elemen agar anak-

anak bisa mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan UN 

Convention on the Rights of the Children. Berikut merupakan 

kesembilan elemen tersebut:147 

1. Children’s Participation 

2. A Child Friendly Legal Framework 

3. A City-wide Children’s Right Strategy 

4. A Children’s Rights Unit or Coordinatins 

5. Child Impact Assessment and Evaluation 

6. A Children’s Budget 

7. A Reguler State of the City’s Children Report 

8. Making Children’s Rights Known 

9. Independent Advocacy for Children  

Kesembilan elemen diatas menjadikan framework ini memiliki 

keterhubungan dan ketergantungan antar satu dengan lainnya, serta 

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anak-anak di dunia.148 

Selain itu, elemen-elemen ini dapat diimplementasikan dengan 

pendeketan yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan di tingkat 

lokal. 

Salah satu untuk mengimplementasikannya adalah dengan 

pembangunan RPTRA oleh Pemprov DKI Jakarta. Pembangunan 

RPTRA di Jakarta adalah salah satu cara untuk memenuhi hak bagi 

                                                
147 UNICEF, (2004), Building Child Friendly Cities: A Framework for Action, Florence, Italia, 
Hlm 4 <Diakses melalui https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/cfc-framework-eng.pdf> 
148 Ibid. Hlm 8 
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anak-anak di Jakarta. Dengan adanya RPTRA, maka baik secara 

langsung atau tidak langsung kesembilan elemen diatas akan ikut 

diimplementasikan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam proses 

pembangungan hingga selesainya pembangunan tersebut.  

Di sisi lainnya Pemprov DKI Jakarta menegirimkan proposal 

Kepada UN-Habitat untuk melakukan kemitraan dalam membangun 

salah satu RPTRA di wilayahnya. Salah satu skema yang ditawarkan 

oleh UN-Habitat adalah dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam 

proses pembangunannya menggunakan media aplikasi minecraft. 

Skema ini sebelumnya sudah pernah dilakukan di beberapa tempat 

salah satunya adalah di Kota Surabaya. Hal ini menjadikan salah satu 

praktik cerdas yang bisa diterpakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam 

pembangunan RPTRA kedepannya. 

Pada indikator ini, UCLG ASPAC sebagai penghubung antara 

Pemda dengan entitas lainnya memiliki beberapa praktik cerdas yang 

bisa digunakan sebagai referensi utama. Terdapat banyak sekali 

praktik cerdas yang berkaitan dengan Pemda di Asia Pasifik. Hal ini 

dipengaruhi oleh adanya keberagaman budaya yang ada di Asia 

Pasifik, sehingga praktik cerdas yang tersedia juga beragam.149 Salah 

satu contoh dari praktik cerdas yang sudah dilakukan adalah adanya 

kegiatan lokakarya minecraft yang diadakan di Surabaya dengan 

melibatkan UN-Habitat dan Pemkot Surabaya. Pada lokakarya ini, 

tujuannya adalah untuk melibatkan masyarakat dengan adanya 

                                                
149 Lampiran 5 
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keseimbangan pada gender dan umur untuk bisa berdiskusi bersama 

atau brainstorming dalam pembuatan ruang publik yang ada di 

wilayahnya. Dengan adanya contoh praktik cerdas ini, terdapat 

beberapa Pemda yang tertarik untuk melakukan kegiatan yang sama 

seperti Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Lubuklinggau. 

Lokakarya ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk 

melihat adanya proses policy transfer pada proses perencaan 

pembangunan. Tujuannya adalah untuk melibatkan masyarakat 

dalam proses perencanaan pembangunan agar nantinya ketika sudah 

selesai, masyarakat bisa ikut menggunakan dan menjaga bangunan 

yang sudah jadi karena adanya rasa memiliki terhadap bangunan 

tersebut. Terkadang terdapat beberapa proyek yang dikerjakan oleh 

Pemda tanpa melibatkan proses musyawarah secara langsung dengan 

warga disekitarnya, akibatnya terdapat beberapa penolakan yang 

dilakukan oleh warga di sekitar pembangunan tersebut.  

Sampai saat ini UCLG ASPAC tidak memiliki standardisasi yang 

pakem atau menjadi patokan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan 

Sekjen UCLG ASPAC dengan penulis pada sesi wawancara, bahwa 

tidak ada standardisasi yang dijadikan pedoman atau panduan.150 

Namun, ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh UCLG ASPAC 

pada proses menghubungkan antara Pemda dan mitra strategisnya, 

UCLG ASPAC melakukan baseline survey dan profiling untuk 

memenuhi ekspektasi dan kesesuaian lainnya yang diperlukan oleh 

                                                
150 Lampiran 5 
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kedua belah pihak.151 Dari proses ini, secara tidak langsung terdapat 

standardisasi yang ada di UCLG ASPAC dan diperkuat dengan 

adanya syarat dan ketentuan lainnya dari mitra strategis UCLG 

ASPAC. 

5.3.2 Menyediakan pertukaran ilmu pengetahuan 

Terpilihnya RPTRA di Jakarta sebagai inovasi Pemda dan 

praktik cerdas di dunia, menjadikan RPTRA dilirik oleh masyarakat 

internasional dalam membangun ruang publik di wilayahnya. 

Sebagai inovasi yang dilakukan oleh Pemda, hal ini menjadikan 

RPTRA salah satu topik yang menarik untuk dikaji oleh akademisi 

yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Kajian-kajian 

yang dilakukan oleh akademisi tersebut menghasilkan hasil 

penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai pertukaran ilmu 

pengetahuan terhadap pembangunan RPTRA di Jakarta. 

Beberapa akademisi yang meneliti terkait RPTRA diantaranya 

adalah Paramita Atmodiwirjo (The Use of Urban Public Places in 

Jakarta for Adolescents' Hanging Out), Siti Sujatini (The Framework 

of Sustainable Temporary Public Open Space Concept: Case Study 

Paseban Kampung), H. S. Aji , R. B. Budiyanti  & K. Djaja (The 

development of child-friendly integrated public spaces in settlement 

areas as an infrastructure of Jakarta), dan lain-lain. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh beberapa akademisi diatas merupakan salah satu 

                                                
151 Lampiran 5 
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contoh dari adanya pertukaran ilmu pegetahuan dari hasil pemikiran 

dan penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi tersebut. 

Sebagai tambahan pertukaran ilmu pengetahuan tidak hanya 

melalui penelitian saja, melainkan pertukaran tersebut bisa terjadi 

melalui proses komunikasi. Dalam membangun RPTRA, Pemprov 

DKI Jakarta menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan 

untuk memberikan dana bantuan atau CSR serta dengan perguruan 

tinggi untuk melakukan survei lapangan terhadap kebutuhan 

masyarakat di sekitarnya. Selain menjalin, komunikasi dengan 

keduanya, Pemprov DKI Jakarta juga menjalin komunikasi melalui 

jaringan transnasional Pemda milik UCLG ASPAC terkait isu urban 

dan pembangunan ruang publik. 

Pertukaran ilmu pengetahuan sudah pasti terjadi dari proses 

komunikasi yang dilakukan oleh UCLG ASPAC dengan Pemda atau 

entitas lainnya. Dari proses komunikasi tersebut dapat dilihat isu-isu 

urban apa saja yang sedang dibahas dan apa yang menjadi tantangan 

atau solusi dari permasalahan isu urban di Jakarta. Sebagai salah satu 

contohnya adalah pada proses pembuatan proposal Global Public 

Space yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta yang dibantu oleh 

tenaga ahli dari UCLG ASPAC, terdapat beberapa pertemuan serta 

saran dan rekomendasi yang diberikan pada selama proses ini 

berlangsung.  

Proses ini terjadi pada Desember 2016, dimana informasi 

tersebut diteruskan oleh UCLG ASPAC ke jaringan transnasional 
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Pemda yang dimilikinya. Pada Januari 2017, Pemprov DKI Jakarta 

mengadakan pertemuan dengan UCLG ASPAC untuk membahas 

secara teknis pembuatan proposal pembangunan RPTRA di Jakarta 

melalui kerja sama internasional dengan UN-Habitat. Dari proses 

komunikasi inilah tercipta pertukaran ilmu atau pengetahuan dari 

tenaga ahli ke perangkat kerja Pemprov DKI Jakarta dan secara tidak 

langsung akan memberikan peningkatan kapasitas bagi Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang ikut terlibat di dalamnya. 

Publikasi yang dikeluarkan oleh UCLG ASPAC juga bisa 

dijadikan sebagai salah satu bentuk secara fisik dari pertukaran ilmu 

atau pengetahuan.152 Terdapat beberapa publikasi yang dikeluarkan 

pada periode 2013-2016 selain laporan tahunan yang diantaranya 

adalah modul pelatihan Local Economic Dvelopment (LED), 

Roadmap SDGs, Praktik Cerdas Proyek Manajemen Air Bersih, dan 

lain-lain.153 Publikasi ini bertjuan untuk menyebarkan informasi dan 

juga untuk mendukung adanya proses pertukaran ilmu atau 

pengetahuan yang berkaitan dengan Pemda di Asia Pasifik. Selain 

itu, pendekatan secara langsung yang dilakukan oleh karyawan 

UCLG ASPAC dengan narahubung dari suatu Pemda juga bisa 

dijadikan salah satu contoh dari indikator ini. 

                                                
152 UCLG ASPAC, (2018), Other Publications, <Diakses melalui https://uclg-
aspac.org/en/publication/other-publications/#> 
153 Ibid.  
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5.3.3 Menyediakan komunikasi secara langsung 

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta berkaitan 

dengan KLN berada di dibawah Biro KDN/ KLN yang berkaitan 

secara langsung dengan Sekretariat Daerah. Pada salah satu bagian di 

Biro ini terdapat tiga sub-bagian yaitu kerja sama sister city, kerja 

sama OI, dan fasilitas korps diplomatik. Dalam hal ini, kerja sama 

dengan UCLG ASPAC, menjadi tanggung jawab dari kepala sub-

bagian kerja sama OI. Komunikasi yang dilakukan oleh sub-bagian 

ini meliputi koordinasi melalui surat elektronik atau pertemuan 

secara langsung. 

Selain itu, sebagai host city dari sekretariat UCLG ASPAC, 

Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan fungsi sekretariat 

untuk melakukan kerja sama. Bentuk dukungannya adalah dengan 

menyediakan ruangan sekretariat di area perkantoran Pemprov DKI 

Jakarta. Sebagai timbal baliknya, Pemprov DKI Jakarta menjadi 

salah satu Co-President dari jaringan transnasional Pemda yang ada 

di Asia Pasifik. Dengan adanya lokasi yang berada di satu area 

antara Kantor Biro KDH/ KLN dengan Sekretariat UCLG ASPAC, 

maka pertemuan secara langsung anatar keduanya untuk membahas 

kerja sama di beberapa bidang sering dilakukan. 

Di sisi lainnya, bentuk komunikasi yang ada di UCLG ASPAC 

dengan Pemda dan mitra strategis lainnya adalah dengan 

menggunakan surat elektronik dan telpon atau melalui aplikasi chat 

apabila dibutuhkan. Seperti pada contohnya ketika koordinasi terkait 

proposal pembangunan RPTRA yang dibuat oleh Pemprov DKI 
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Jakarta pada awal Januari 2017. Setelah melakukan pertemuan antara 

Pemprov DKI Jakarta dengan UCLG ASPAC, terdapat komunikasi 

melalui surat elektronik untuk koordinasi terkait pembuatan proposal 

tersebut oleh salah satu SKPD Pemprov DKI Jakarta.154 Pada 

koordinasi tersebut Pemprov DKI Jakarta mendapatkan bantuan 

teknis dalam penulisan proposal dan peer review sebelum pada 

akhirnya dikirimkan ke UN-Habitat.  

Adanya bentuk komunikasi seperti ini dipengaruhi oleh luasnya 

cakupan wilayah yang dimiliki oleh UCLG ASPAC dan limitasi 

lainya. Namun, dengan adanya teknologi yang sudah semakin maju 

tidak lagi menjadi sebuah permasalahan dalam proses komunikasi 

dan koordinasi yang terjadi di UCLG ASPAC. Selain itu, UCLG 

ASPAC juga rutin mengadakan pertemuan internasional Pemda di 

Asia Pasifik setiap tahunnya. Setidaknya dalam tempo satu tahun 

terdapat dua kali minimal pertemuan ini.155  

Pertemuan yang dilakukan oleh UCLG ASPAC mendukung 

untuk potensi kerja sama yang dapat terjadi selama atau setelah 

pertemuan tersebut berlangsung. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari 

pertemuan-pertemuan internasional ini bisa memunculkan ide-ide 

baru dan juga relasi bagi SDM yang turut hadir dan berpartisipasi 

aktif. Selain itu, terdapat pertemuan-pertemuan lainnya yang lebih 

bersifat peningkatan kapasitas bagi Pemda yang ada di Asia Pasifik. 

Peningkatan kapasitas bagi SDM yang terlibat di Pemda sangat 

                                                
154 Lampiran 4 
155 Lampiran 8 
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dibutuhkan dan diperlukan karena dengan adanya peningkatan 

kapasitas ini akan bisa memberikan banyak manfaat untuk 

menunjang kinerjanya di daerahnya masing-masing. 

Berkumpulnya Pemda pada suatu konferensi internasional atau 

pada lokakarya yang dibentuk oleh suatu jaringan transnasional 

Pemda dapat meningkatkan nilai dari Pemda itu sendiri. Seperti pada 

contohnya UCLG ASPAC Executive Bureau di Gwangju pada 15-17 

Mei 2013. AMF 2015 di Makassar pada 8-9 September 2015, dan 

Prepcom 3 di Surabaya pada 25 juli 2016. Hal inilah yang menjadi 

salah satu motivasi bagi suatu Pemda untuk bisa menjadi panggung 

pementasan dari apa yang bisa tampilkan oleh daerahnya masing-

masing. Hasil temuan yang dilakukan oleh Pemda di Eropa adalah 

adanya forum atau pertemuan yang dilakukan oleh jaringan 

transnasional Pemda di Eropa untuk bertukar pikiran serta berbagi 

pengalaman mengenai kebijakan yang ada di daerahnya masing-

masing. Selain itu terdapat pertemuan-pertemuan secara tematik atau 

lebih spesifik yang dilakukan oleh Pemda di Eropa untuk 

mendukung adanya transfer kebijakan antar Pemda di Eropa. Hal 

inilah yang menyebabkan mudahnya integrasi yang telah terjadi di 

Eropa. Adanya keterbukaan antar Pemda ini untuk melakukan kerja 

sama telah menyamakan pemikiran mereka terhadap apa yang 

seharusnya dilakukan oleh Pemda untuk bisa mengimplementasikan 

agenda global di tingkat lokal. 
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5.3.4 Mendukung studi banding antar Pemda 

Bentuk lain dari pertukaran ilmu dan pengetahuan lainnya adalah 

dengan mengadakan studi banding antar Pemda atau pihak-pihak 

terkait lainnya. Studi banding ini bertujuan untuk memberikan 

informasi dan belajar hal baru atau belum pernah ada sebelumnya 

yang dibutuhkan secara detail dan tidak bisa didapatkan hanya 

dengan proses komunikasi dan koordinasi melalui surat elektronik. 

Dari hasil studi banding yang dilakukan oleh Pemda biasanya akan 

memunculkan ide-ide baru untuk diterapkan atau diaplikasikan di 

Pemda nya masing-masing.  

Pada periode 2013-2016, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan 

studi banding melalui jaringan transnasional Pemda yang dimiliki 

oleh UCLG ASPAC. Namun, terdapat beberapa studi banding yang 

dilakukan oleh beberapa Pemda yang ada di Asia Tenggara terkait 

solid waste management.156 Selain itu pada 10-14 Juli 2017, 

Kemendagri melalui Pemprov DKI Jakarta melakukan studi visit ke 

Tokyo, Jepang untuk belajar terkait peran dan tupoksi kerja kota 

metropolitan.157 Peserta studi banding ini adalah Dr. Safrizal M.Si. 

sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus dari 

Kemendagri, Dra. Nita Efrilliana, M.Devt.Plg. sebagai Kepala 

Bidang Kerja Sama Organisasi Internasional dan Lembaga Asing 

dari Kemendagri, Arief Mulya Ramadhian sebagai Programme 

Development Specialist dari UCLG ASPAC, dan Dino Cahyadi 

                                                
156 UCLG ASPAC, (2016), Annual Report, <Diakses melalui http://uclg-aspac.org/wp-
content/uploads/2017/03/AR_UCLG-2016.pdf> 
157 Lampiran 7 
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sebagai Intern dari UCLG ASPAC. Pada studi banding ini, 

seharusnya ada perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, namun karena 

satu dan lain hal perwakilan tersebut tidak bisa ikut melakukan studi 

banding. 

Terdapat empat objek kunjungan yang dilakukan oleh para peerta 

selama berada di Jepang. Objek kunjungan tersebut yaitu 1) 

Perfektur Saitama, 2) Kota Sagamihara, 3) Kementerian Dalam 

Negeri dan Komunikasi Jepang, dan 4) Council of Local Authorities 

for International Relations (CLAIR)/ Asosiasi Pemda di Jepang. 

Dari hasil ini terdapat masukan untuk memperbaiki atau revisi 

Undang-Undang (UU) No. 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI 

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berkaitan dengan kewenangan dari Pemerintah Nasional dan 

Pemprov DKI Jakarta. Poin-poin yang mengalami perubahan 

diantaranya adalah perihal finansial, transportasi, perencanaan 

wilayah, lingkungan, jalan, pengelolaan sungai, dan pelayanan 

umum.158 

Di lain pihak, sebagai salah satu inovasi Pemda yang diakui di 

tingkat internasional, RPTRA menjadi daya tarik bagi Pemda lainnya 

untuk bisa melakukan studi banding dan mengetahui tentang RPTRA 

lebih dalam. Diantaranya terdapat beberapa perwakilan instansi dari 

Pemda yang melakukan studi banding mengenai RPTRA. Berikut 

                                                
158 Lampiran 7 
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merupakan studi banding yang dilakukan oleh beberapa Pemda 

mengenai RPTRA: 

1. Tim Penggerak PKK Kota Medan, 17 November 2015159 

2. Tim Penggerak PKK Bangka Belitung, 22 Desember 2016160 

3. Pemkot Kupang 21 Juli 2016161 

4. Guangzhuo 5 September 2017162 

5. DPRD Kota Palangkaraya 19 Juli 2017163 

Selain untuk belajar dan mengetahui tentang suatu inovasi yang 

dilakukan oleh suatu Pemda, studi banding merupakan salah satu 

langkah yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengadopsi suatu 

kebijakan yang menjadi inovasi dari suatu Pemda. Dengan 

terjalinnya studi banding antar Pemda mengenai pembangunan ruang 

publik, maka akan terjadi proses perpindahan kebijakan dari satu 

Pemda ke Pemda lainnya. Hal ini juga dapat menyebabkan 

perpindahan nilai-nilai yang dianut dari suatu Pemda. 

5.3.5 Mengumpulkan sumber daya terbatas yang dimiliki oleh Pemda 

untuk melakukan kerja sama 

Fokus penulis pada indikator ini adalah SDM yang dimiliki oleh 

Pemda. Pada dasarnya setiap Pemda memiliki limitasi dan tantangan 

                                                
159 Suliman Pakpahan, (2015), PKK Kota Medan Studi Banding RPTRA di Jakarta Utara, 
<Diakses melalui http://m.rmoljakarta.com/news.php?id=18447> 
160 Nurito, (2016), TP PKK Babel Studi Banding ke RPTRA Gebang Sari, <Diakses melalui 
http://www.beritajakarta.id/read/39901/tp-pkk-babel-studi-banding-ke-rptra-gebang-
sari#.Wp4RkOhubIU> 
161 Johan, (2016), Pemkot Kupang Studi Banding di RPTRA Meruya Utara, <Diakses melalui 
http://ijn.co.id/?p=12627> 
162 Warta Kota, (2017), Kelurahan Cipete Utara Menjadi Tempat Study Banding Guangzhou,  
<Diakses melalui http://wartakota.tribunnews.com/2017/09/05/kelurahan-cipete-utara-menjadi-
tempat-study-banding-guangzhou> 
163 Amin, (2017), DPRD Kota Palangkaraya Studi Banding ke RPTRA Sungai Bambu, <Diakses 
melalui https://jakarta-utara.info/2017/07/19/dprd-palangkaraya-studi-banding-ke-rptra-sungai-
bambu/> 
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untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya. 

Dalam hal ini biasanya yang mengalami limitasi tersebut adalah 

SDM yang dimiliki oleh Pemda. Seperti yang kita ketahui bahwa 

negara-negara yang ada di Asia Pasifik merupakan negara-negara 

berkembang. Oleh karena itu, kota-kota yang ada didalamnya 

termasuk kedalam kota-kota yang berada di peringkat menengah. 

Walapun berada di peringkat menengah, kota-kota yang ada di Asia 

Pasifik ini juga mengalami permasalahan isu urban yang kurang 

lebih hampir sama satu dengan lainya.  

SDM yang dimiliki oleh Pemda merupkan salah satu polemik 

bagi Pemda untuk bisa melakukan kegiatan kerja sama luar negeri 

dengan Pemda yang ada di luar wilayah Republik Indonesia. 

Hubungan antar Pemda melalui kerja sama luar negeri membutuhkan 

kecakapan dan keterampilan komunikasi yang memadai dari SDM 

Pemda tersebut. Jika komunikasi yang dibangun antar kedua Pemda 

tidak harmonis, maka perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan 

sulit untuk diperpanjang kembali atau dengan kata lain akan berhenti 

atau selesai pada waktu yang sudah disepakati. 

Dengan bergabungnya Pemda kedalam jaringan transnasional 

Pemda, dapat memberikan manfaat relasi dan hal-hal lainnya yang 

dibutuhkan untuk memberikan solusi dari permasalahan 

transnasional seperti isu urban. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa 

agenda global seperti SDGs dan NUA berfokus kepada Pemda dalam 

setiap implementasinya. Salah satu contohnya adalah adanya limitasi 
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pengetahuan terkait kota metropolitan, oleh karena itu Kemendagri 

dan Pemprov DKI Jakarta melakukan studi banding untuk 

mendapatkan pembelajaran mengenai hal ini.164 Sehingga dari hasil 

studi banding ini dapat dilakukan kerja sama lebih mendalam dan 

menjawab limitasi yang terjadi sebelumnya. 

Di sisi lain, adanya ketergantungan dengan Pemerintah Pusat 

juga turut memberikan batasan atau limitasi bagi Pemda. Karena 

bagaimanapun juga, baik secara langsung atau tidak langsung, 

desentralisasi tetap akan melibatkan peran dari Pemerintah Pusat 

dalam hal regulasi dsb. Ketergantungan juga dapat dilihat dari 

Pemerintah Pusat sebagai pembuat kebijakan secara nasional, 

sehingga Pemda diposisikan sebagai agen dari Pemerintah Pusat.165 

Seharusnya Pemda bisa lebih independen dengan adanya sistem 

desentralisasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat serta 

mendengarkan aspirasi kearifan lokal untuk dibawa ke tingkat 

global. Oleh karena itu, untuk lebih efisien dan efektif dalam 

menjalankan roda pemerintahan, desentralisasi dapat membuat 

Pemda bisa langsung berhubungan dengan aktor internasional atau 

Pemda lainnya untuk melakukan kerja sama serta menjadi lebih 

mandiri atau independen dalam memenuhi kebutuhan dasar dari 

masyarakatnya.  

                                                
164 Lampiran 7 
165 Robert Agranoff, (2014), “Relations Between Local and National Governments”, The Oxford 
handbook of State and Local Government, Oxford University Press, Hlm. 8 
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5.3.6 Menyediakan jalur pertukaran informasi dan memecahkan 

permasalahan kebijakan transnasional 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 

banyak cara untuk melakukan komunikasi dan koordinasi di dalam 

jaringan transnasional Pemda. Adanya pertukaran komunikasi dan 

koordinasi ini salah satunya bertujuan untuk melakukan perpindahan 

kebijakan. Dengan adanya perpindahan kebijakan ini, biasanya 

terdapat beberapa penyesuain yang dilakukan oleh Pemda. Salah satu 

contoh penyesuaiannya adalah perubahan terhadap nilai-nilai yang 

dianut oleh Pemda tersebut.  

Pemprov DKI Jakarta sebagai Pemda atau aktor dalam hubungan 

internasional, memiliki peran yang strategis dalam memecahkan 

permasalahan transnasional di tingkat lokal. Salah satu permasalahan 

yang berkaitan dengan Pemda adalah isu urban yang menjadi 

tantangan tersendiri bagi beberapa Pemda di dunia. Untuk 

menyelesaikan permasalahan transnasional, perlu adanya gerakan 

yang massif dan adanya pertukaran keterangan atau informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan tersebut. 

Di sisi lain, UCLG ASPAC sudah menyediakan wadah bagi 

Pemda untuk bisa mengakses hal-hal yang menjadi limitasi dari 

suatu Pemda seperti grants atau loan. Selain adanya wadah tersebut, 

UCLG ASPAC juga menyediakan wadah bagi Pemda untuk 

melakukan potensi kerja sama di beberapa konferensi internasional 

yang dilakukan oleh UCLG ASPAC. Hasil dari konferensi 

internasional ini adalah deklarasi yang ditandatangani oleh 



110 
 

Pemimpin Daerah sebagai sebuah komitmen untuk menjawab 

permasalah atau isu global yang melibatkan Pemda. Berikut 

merupakan beberapa deklarasi yang dibuat oleh UCLG ASPAC pada 

periode 2013-2016: 

1. Deklarasi Delhi, 2016166 

2. Deklarasi Jeoullabuk-do, 2016167 

3. Deklarasi Makassar, 2015168 

4. Deklarasi Wakatobi, 2015169 

Tersedianya jalur pertukaran informasi untuk mencari solusi 

dalam menghadapi isu-isu global di tingkat lokal membuat Pemda 

termotivasi untuk terlibat kedalam jaringan transnasional Pemda 

seperti yang dimiliki oleh UCLG ASPAC. Dengan adanya wadah 

yang disediakan oleh suatu jaringan transnasional Pemda 

memberikan ruang kepada Pemda yang ada di Asia Pasifik untuk 

melakukan pertukaran informasi, kebijakan, praktik cerdas, studi 

banding dan lain-lainnya yang tidak bisa disediakan atau difasilitasi 

oleh Pemerintah Pusat. Adanya keterbatasan dan otonomi daerah 

yang diberikan oleh Pemerintah Pusat membuat Pemda mencari cara 

lainnya untuk bisa memnuhi kebutuhan masyarakatnya dan 

menghadapi isu urban di wilayahnya masing-masing. 

 

  

                                                
166 Lampiran 9 
167 Lampiran 10 
168 Lampiran 11 
169 Lampiran 12 
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BAB VI 

PENUTUPAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait motivasi 

Pemprov DKI Jakarta pada jaringan transnasional Pemda milik UCLG 

ASPAC, maka terdapat beberapa poin bagi penulis pada kesimpulan dari 

penelitian ini. Poin pertama, pada dasarnya aktor lokal seperti Pemda 

merupakan aktor dalam hubungan internasional karena terdapat fenomena-

fenomena di tingkat lokal yang harus di advokasi atau di scale-up menjadi 

agenda internasional. Isu lokal merupakan suatu isu yang kompleks 

sehingga perlu adanya jaringan transnasional yang menghubungkan isu-isu 

tersebut dan menjadi perhatian di tingkat global. SDGs merupakan salah 

satu agenda global yang diterapkan di tingkat lokal, seperti contohnya 

RPTRA di Jakarta, pada implementasinya terdapat beberapa permasalahan 

dan tantangan yang berbeda-beda di setiap wilayah sehingga Pemda 

sebagai aktor lokal harus diakomodasikan oleh jaringan transnasional 

Pemda untuk bisa menjadi perhatian dunia. 

Poin kedua, fenomena yang terjadi di tingkat lokal masih menjadi 

fenomena mikro atau tidak terlihat dan menjadi suatu hal yang penting di 

tingkat global. Hal ini terjadi karena aktor lokal tidak terfasilitasi atau 

dianggap sebelah mata dalam mengatasi fenomena-fenomena yang terjadi 

di tingkat lokal. Pandangan yang seperti ini harus diubah karena tidak bisa 

dipungkiri bahwa Pemda sebagai aktor lokal merupakan lokomotif utama 
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yang berada di garis terdepan dalam menghadapi fenomena-fenomena 

yang terjadi di tingkat lokal. 

Poin ketiga, kepentingan masyarakat terkadang tidak tercapai dalam 

proses pembangunan. Melihat dari pembangunan RPTRA di Jakarta yang 

menggunakan CSR, terdapat beberapa permasalahan transparansi yang 

dihadapi oleh penulis. Transparansi tersebut merupakan suatu hal yang 

seharusnya bersifat publik atau dapat diakses oleh orang banyak. Hal ini 

merupakan dampak dari lobi-lobi korporat dengan Pemprov DKI Jakarta 

serta kontribusinya terhadap politik pembangunan. Selain itu, unsur bisnis 

dalam pembangunan dapat mempengaruhi proses perpolitikan yang ada di 

Pemprov DKI Jakarta karena bisnis merupakan salah satu stakeholder 

vital, sehingga kepentingan dari masyarakat tidak tercapai dan lebih 

mementingkan kepentigan korporat.  

Untuk melihat motivasi pada suatu Pemda pada jaringan transnasional, 

penulis menggunakan ketiga variabel yang dimiliki oleh Christopher 

Huggins. Dari ketiga variabel tersebut, penulis mengambil kesimpulan 

bahwa variabel obtaining funding merupakan variabel yang menjadi salah 

satu motivasi bagi Pemprov DKI Jakarta pada jaringan transnasional 

Pemda milik UCLG ASPAC, menjadi variabel yang kurang dominan 

diantara kedua variabel lainnya. Hal ini disebabkan oleh, adanya 

mekanisme lain seperti CSR yang dimanfaatkan oleh Pemprov DKI 

Jakarta dalam pembangunan RPTRA di Jakarta. Sedangkan, pada kedua 

varibel lainnya, Pemprov DKI Jakarta menggunakan jaringan 
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transnasional sebagai wadah untuk menyebarkan pengaruh dan pertukaran 

kebijakan terkait pembangunan ruang publik oleh Pemda di tingkat lokal. 

6.2 Saran 

Penulis akan memberikan dua saran yang dapat digunakan pada para 

peneliti yang akan menggunakan penelitian ini sebagai studi terdahulu 

atau referensi. Saran pertama adalah apabila penelitian selanjutnya 

berkaitan dengan Pemda, maka harus difokuskan penelitiannya akan 

diarahkan ke jaringan transnasional, diplomasi, implementasi kebijakan, 

atau lain-lainnya. Karena dengan lebih fokusnya tujuan penelitian, maka 

teori atau konsep untuk menganalisa fenomena tersebut akan semakin 

jelas. Selain itu, penelitian yang berkaitan denga Pemda pada Studi 

Hubungan Internasional erat kaitannya dengan isu domestik, sehingga 

terkadang menghilangkan esensi Hubungan Internasional-nya. Saran 

kedua adalah jika terdapat kesamaan pada konsep yang digunakan maka 

variabel dan indikatornya yang sudah ada bisa ditambahkan parameter 

untuk bisa mengukur lebih mendalam pencapaian atau kesuksesan dari 

masing-masing indikator. 
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