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Siaran Pers
Pemerintah Daerah dari 5 Negara ASEAN akan membahas Praktik Terbaik
dalam Tata Pemerintahan Daerah
Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi regional ketiga ‘Kemitraan untuk
Tata Pemerintahan Daerah yang Demokratis di Asia Tenggara (DELGOSEA)’,
sebuah proyek yang mendukung pertukaran praktik terbaik dalam tata pemerintahan
daerah, yang rencananya akan diadakan di Batam, Indonesia, pada tanggal 27-28
September 2011. Konferensi tersebut akan dilanjutkan dengan lokakarya satu hari
mengenai pemantauan dan evaluasi. DELGOSEA didanai bersama oleh Komisi
Eropa dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dari Jerman melalui Kementerian
Kerjasama Pembangunan Jerman.
Pada konferensi tersebut akan hadir perwakilan dari 16 kota percontohan di lima
negara mitra (Indonesia, Kamboja, Filipina, Thailand, dan Vietnam), Asosiasi
Pemerintah Daerah (LGA), , organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media.
Turut hadir perwakilan dari Uni Eropa – Erik Habers, First Counsellor, dan Novianty
Manurung, Project Officer, Delegasi UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
Para mitra lokal – Asosiasi Kota Vietnam (ACVN), Yayasan Pembangunan
Pemerintah Daerah, Filipina (LOGODEF), Liga Nasional Komune/Sangkat Kerajaan
Kamboja (NLC/S), Lembaga Lingkungan Thailand (TEI), dan Perserikatan Kota dan
Pemerintah Daerah – Asia Pasifik (UCLG ASPAC), menyambut baik kesempatan
untuk memperkuat jaringan.
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www.delgosea.eu
Komisi Eropa adalah badan eksekutif UE.
Uni Eropa terdiri dari 27 Negara Anggota yang telah memutuskan untuk secara bertahap
menghubungkan know-how, sumber daya, dan nasib mereka. Bersama-sama, selama masa
perluasan selama 50 tahun, mereka telah membangun zona stabilitas, demokrasi, dan
pembangunan yang berkesinambungan sementara mempertahankan perbedaan budaya,
toleransi, dan kebebasan individu. Uni Eropa berkomitmen untuk berbagi pencapaianpencapaiannya dan nilai-nilainya dengan negara-negara dan orang-orang di luar
perbatasannya.
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Konferensi akan dibagi dalam dua sesi, yang akan didahului dengan tinjauan tengah
masa, evaluasi, dan pembelajaran, kemudian aspek kesinambungan.
Sesi ini dibuka untuk umum, termasuk media, dimana seluruh 16 kota percontohan
akan memberikan presentasi tentang program mereka, serta serangkaian diskusi
untuk membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses replikasi di
setiap kota. Asosiasi Pemerintah Daerah dari lima negara mitra sebagai pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan proyek juga akan menyampaikan pandangan
sejauh mana perkembangan yang telah dicapai. Begitu pula para pejabat
pemerintah akan mempresentasikan rencana dan prakarsa mereka dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pada saat yang sama
memberikan masukan untuk penyempurnaan dokumen rekomendasi kebijakan
DELGOSEA.
Rekomendasi dari konferensi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
penentu kebijakan di lima negara mitra.“Ini merupakan momen penting dalam
pelaksanaan proyek DELGOSEA”, kata Direktur Proyek, Dr. Peter Köppinger, KAS,
“kerangka landasan telah ditentukan dan kota-kota percontohan akan beralih ke
tahap pelaksanaan. Konferensi ini memberikan kesempatan baik untuk menyatukan
semua pihak yang terlibat dalam proyek berpikir, dan mempertimbangkan langkah
selanjutnya dan bagaimana kita dapat mempertahankan tata kelola pemerintahan
daerah yang baik setelah proyek berakhir.”
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