Informasi lebih rinci tentang Praktik-praktik
Terbaik tersedia di
http://www.DELGOSEA.eu.
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Untuk informasi lebih lanjut, hubungi
Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan –
Kegiatan Bersama antar Lembaga Swadaya Masyarakat di Negara-negara Mitra

DELGOSEA Coordination Office

Uni Eropa terdiri atas 27 negara anggota yang

c/o Konrad-Adenauer-Stiftung

telah memutuskan untuk secara bertahap

5/F Cambridge Center Bldg.

menyatukan pengetahuan, sumberdaya dan

108 Tordesillas cor. Gallardo Sts.

tujuan mereka. Secara bersama-sama, selama 50

Salcedo Village, Makati City, Manila

tahun sepanjang masa perluasannya, Uni Eropa

Philippines

telah menciptakan suatu kawasan yang stabil,

Tel:

+63.2.4037697

demokratis dan pembangunan berkelanjutan

Fax:

+63.2.8936199

dengan mempertahankan keragaman budaya,

E-mail:

Communications-Office@delgosea.eu

toleransi dan kebebasan individu.
Uni

Rancangan proyek DELGOSEA dikembangkan oleh
Konrad-Adenauer-Stiftung

(KAS),

bekerjasama

dengan mitra-mitra berikut ini: Asosiasi Pemerintah

Eropa

berkomitmen

untuk

berbagi

keberhasilan dan nilai-nilai yang dianutnya
dengan negara-negara dan masyarakat di luar

Kemitraan untuk
Tata Pemerintahan
Daerah yang
Demokratis di
Asia Tenggara

perbatasannya.

Kota di Vietnam (ACVN), Yayasan Pengembangan
Pemerintahan Daerah (LOGODEF), Filipina, Liga

www..eu

Nasional Masyarakat/Sangkats Kerajaan Kamboja
(NLC/S), Institut Lingkungan Hidup Thailand (TEI),
Perhimpunan Pemerintah Kota dan Pemerintah
Daerah Asia Pasifik (UCLG-ASPAC), Indonesia, dan
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKASI).
Program ini dilaksanakan oleh Konrad-Adenauer-Stiftung e. V..
Pendapat-pendapat yang disampaikan dalam publikasi ini
tidak mencerminkan pendapat dari Komisi Eropa.
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Tentang Kami
“Kemitraan untuk Tata Pemerintahan Daerah yang
Demokratis di Asia Tenggara - DELGOSEA” adalah
sebuah jaringan pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi
Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat dan
lembaga akademis di Kamboja, Indonesia, Filipina,
Thailand dan Vietnam.

Tujuan Kami
Memberikan kontribusi untuk peningkatan kondisi
kehidupan kelompok-kelompok masyarakat yang
kurang beruntung di Asia Tenggara dengan
membantu meningkatkan partisipasi mereka dalam
perencanaan dan pengambilan keputusan di
tingkat daerah.
Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan cara kerja
asosiasi-asosiasi pemerintah daerah dalam
memfasilitasi pengalihan dan replikasi praktikpraktik terbaik.
Membangun jaringan yang berkelanjutan bagi
pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi pemerintah
daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga
akademis sehingga dapat saling bertukar dan
mengalihkan praktik-praktik terbaik mengenai
tata pemerintahan daerah yang demokratis di
kawasan ini.

Nilai-nilai Kami
Kami yakin bahwa peran serta masyarakat merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari strategi
pembangunan pemerintah daerah. Banyak masalah
yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat
yang kurang beruntung, seperti kemiskinan,
kesetaraan akses terhadap pelayanan publik,
informasi, dan kesejahteraan ekonomi, akan
tertangani dengan lebih baik apabila pemerintah
daerah dan seluruh anggota masyarakat menjalin
dialog dan terlibat dalam pengambilan keputusan
yang bersifat partisipatif.

Kami berpendapat bahwa peningkatan kondisi
kehidupan masyarakat, khususnya kelompokkelompok masyarakat yang kurang beruntung, juga
bergantung pada perbaikan tata kelola kelembagaan,
lingkungan perkotaan, serta peningkatan fiskal
dan investasi.
Kami menghormati keragaman. Meskipun kami
mendorong para pihak untuk berbagi pengalaman
untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah
daerah untuk masyarakat, kami juga menyadari
adanya kondisi budaya, sosial dan politik yang
beragam. Hal ini juga merupakan cara untuk mencapai
pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks
desentralisasi.

Pengalihan dan Replikasi Praktik-praktik
Terbaik Kami
Praktik-praktik Terbaik adalah: 1) pendekatanpendekatan tata pemerintahan yang baik yang bisa
diterapkan, berorientasi pada hasil dan berkelanjutan,
dan 2) kerangka-kerangka kerja dan metodologimetodologi yang diterapkan oleh pemerintah daerah
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
layanan publik.
Empat bidang Praktik Terbaik yang telah kami pilih
adalah: Peran serta Masyarakat dalam Perencanaan
dan
Pengambilan
Keputusan;
Tata
Kelola
Kelembagaan; Lingkungan Perkotaan; dan Manajemen
Fiskal dan Peningkatan Investasi.
DELGOSEA telah memilih 16 Praktik Terbaik dalam
hal tata pemerintahan yang baik dari negara-negara
mitra dan akan memfasilitasi pengalihan dan replikasi
Praktik-praktik Terbaik tersebut secara lintas negara di
beberapa kota percontohan:
Kamboja:
Indonesia:

Chom Chao, Kampot
Kupang, Pangkalpinang, Tarakan, Wakatobi

Filipina:

Bacolod City, Misamis Oriental, Pangasinan

Thailand:

Chiang Rai City, Songkla City, Yala City

Vietnam:

Da Nang, Tra Vinh City, Vinh City

Sebuah tim yang terdiri dari para ahli dan fasilitator
bidang tata pemerintahan daerah akan membantu
kota-kota percontohan tersebut dalam proses
pengalihan dan replikasi Praktik-praktik Terbaik
serta pemantauannya.
Informasi lebih rinci tentang Praktik-praktik Terbaik
tersedia di http://www.DELGOSEA.eu.

Hasil-hasil Upaya Kami
Proyek ini berlangsung selama 30 bulan, sejak Maret
2010 sampai dengan Agustus 2012. Pada akhir
pelaksanaan proyek, kami berharap pengalihan dan
replikasi Praktik-praktik Terbaik oleh para mitra dari
kota-kota percontohan akan terus memberikan dampak
nyata bagi masyarakat.
Sebelum berakhirnya proyek ini, pemantauan dan
evaluasi akan dilaksanakan di kota-kota percontohan
untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan
dalam pengalihan dan replikasi Praktik-praktik Terbaik.
Kota-kota percontohan juga akan mengembangkan
rencana mereka sendiri untuk memastikan
keberlanjutan dari praktik-praktik terbaik yang telah
mereka pilih.
Setelah kerjasama ini, kami berharap akan ada suatu
jaringan yang kuat di antara asosiasi-asosiasi
pemerintah daerah yang terus memberikan dukungan
kepada pemerintah-pemerintah daerah dalam
perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan strategistrategi dan kegiatan-kegiatan dari Praktik-praktik
Terbaik dan menggunakannya di kotamadya-kotamadya
mitra yang baru.

