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Konferensi Final DELGOSEA:
Ikhtiar Menuju Pemerintahan Daerah yang Demokratis Tetap Berlanjut
Jaringan DELGOSEA menyerukan agar negara-negara ASEAN membentuk sebuah dialog
yang lebih permanen mengenai desentralisasi dan tata pemerintahan daerah, serta perlu
adanya perluasan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sipil dengan
pendekatan semua pihak yang berkepentingan (multi-stakeholder approach). ASEAN
telah mengakui pentingnya kerjasama regional mengenai tata pemerintahan daerah
dengan tujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat Asia Tenggara.
Dukungan para negara anggota ASEAN untuk melakukan suatu pendekatan bersama
semakin meningkat pula.
Konferensi final proyek Partnership for Democratic Local Governance in Southeast Asia
(DELGOSEA/Kemitraan untuk Tata Pemerintahan Daerah yang Demokratis di Asia
Tenggara) akan membahas integrasi lebih lanjut tata pemerintahan daerah ke dalam
kerangka kerja ASEAN. Konferensi yang menandakan berakhirnya kegiatan proyek yang
dibiayai bersama Uni Eropa ini akan berlangsung pada hari Selasa, 7 Agustus dan Rabu,
8 Agustus 2012 di Bangkok, Thailand.
Diselenggarakan oleh Liga Kota Thailand (MLT) dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
atas nama jaringan DELGOSEA, konferensi akan mempertemukan lebih dari 150 peserta
yang mewakili mitra proyek dan asosiasi-asosiasi pemerintah daerah, kota-kota
percontohan, kota-kota yang menerapkan praktik terbaik, akademisi, media,
pemerintah-pemerintah pusat dan organisasi masyarakat sipil.
Fokus utama dari konferensi ini adalah pada keberlanjutan hasil proyek dan peluang di
masa mendatang bagi jaringan DELGOSEA. Tujuannya untuk mengembangkan strategi
dialog permanen mengenai tata pemerintahan daerah yang demokratis pada tingkat
regional. Para peserta juga akan mengembangkan strategi akhir proyek untuk
memastikan keberlanjutan dari hasil-hasil proyek.
Aspek penting lainnya adalah untuk mengkaji organisasi dan lembaga yang mampu dan
bersedia untuk menawarkan sistem pendukung ke kota-kota dan kotamadya: asosiasiasosiasi pemerintah daerah dan asosiasi-asosiasi pada tingkat regional/global, seperti
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United Cities and Local Government (UCLG) dan, pada tingkat Eropa, Committee of the
Regions (Komite Daerah/COR). Konferensi ini akan membahas peran lembaga-lembaga
ini dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk tata pemerintahan daerah yang
baik di kawasan Asia Tenggara.
"Konferensi final DELGOSEA ini sama sekali bukan merupakan akhir, tetapi lebih pada
menutup sebuah bab dan mengawali bab yang baru," demikian dikatakan manajer
proyek Susanne Stephan saat finalisasi persiapan konferensi. Beliau menambahkan
bahwa "konferensi akan menjadi peluang untuk melihat apa yang telah kita capai dan
pada saat yang sama membahas peta jalan untuk pembelajaran lebih lanjut dan
pertukaran antara pemerintah daerah di Asia Tenggara serta peningkatan peran mereka
di tingkat regional di masa depan". Manajer proyek menyimpulkan, "dua setengah tahun
yang sangat sukses berada di belakang kita dan tahun-tahun yang bahkan lebih
bermanfaat berada di depan kita".
SELESAI
Tentang proyek
DELGOSEA adalah jaringan 32 kota dari lima
negara Asia Tenggara - Indonesia, Kamboja,
Filipina, Thailand dan Vietnam - yang bertujuan
untuk berbagi pengetahuan dan mereplikasi
praktik terbaik tata pemerintahan daerah untuk
meningkatkan kondisi kehidupan rakyat. Jaringan
ini didukung oleh 11 Asosiasi Pemerintah Daerah,
5 mitra dan pemangku kepentingan lainnya dari
pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan
media. Semuanya berperan penting untuk
mensukseskan replikasi terbaik. Jaringan ini
dikelola oleh Konrad Adenauer-Stiftung, dengan
dukungan dana dari Uni Eropa dan Kementrian
Kerjasama Pembangunan Jerman.

Kemitraan untuk Tata
Pemerintahan Daerah yang
Demokratis di Asia Tenggara
(DELGOSEA)
Kontak:
Ibu Susanne Stephan
Manajer Proyek
Susanne.Stephan@DELGOSEA.eu
+ 63.2.4036797

Hasil dari konferensi ini akan tersedia di situs DELGOSEA: www.DELGOSEA.eu
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