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PRAKATA 
 

Buku ini merupakan salah satu luaran/produk penelitian 

Hibah Bersaing yang didanai oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan 

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian 

Riset dan Pendidikan Tinggi. Buku ini dimaksudkan sebagai 

panduan praktis berkenaan dengan implementasi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan serta audit kegiatan Corporate Social 

Responsibility atau CSR yang secara khusus dilakukan di bidang 

pariwisata. 

Penelitian dengan judul ‚Pengembangan Model Corporate 

Social Responsibility untuk Pariwisata Perkotaan di Surabaya‛ 

terlaksana dengan dukungan banyak pihak, baik dari instansi 

pemerintah Kota Surabaya, perusahaan dan pihak lain yang terkait. 

Karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang telah memberikan 

kepercayaan, arahan dan bimbingan atas terselenggaranya 

penelitian ini.  

2. Yayasan Ciputra Pendidikan, Rektorat, Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat, dan civitas academica 

Universitas Ciputra yang memberikan bantuan dan fasilitas 

untuk mengelaborasi penelitian yang berwawasan 

entrepreneurship.  

3. Para narasumber yang telah memberikan informasi kepada 

peneliti untuk memperdalam penelitian ini, di antaranya,  

- Ibu Lilis dan staf Badan Perencana Pembangunan Kota 

(Bappeko) Surabaya 
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- Ibu Wiwiek Widayati dan staf Dinas Pariwisata 

Pemerintah Kota Surabaya 

- Bapak Ateng Aryono selaku General Manager Blue 

Bird 

- Bapak Umar selaku Commercial Manager PT. 

Pelindo Marine Service 

- Ibu Ina Silas selaku General Manager House of 

Sampoerna 

- Pengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) 

Surabaya yang tergabung dalam Forum Komunikasi 

ODTW Surabaya. 

 

 

Surabaya, September 2015 

Penulis 
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BAB I 

PARIWISATA SURABAYA 

 

 

Beberapa ahli mendefinisikan pariwisata sebagai ‚segala 

kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan‛ 

(Soekadijo, 2000: 3). A.J. Burkart dan S. Medlik, Tourism, Past, 

Present and Future (ibid, hal. 3) menyatakan bahwa pariwisata 

berarti perpindahan orang untuk sementara (dan) dalam jangka 

waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka 

biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama 

tinggal di tempat-tempat tujuan itu.   

Gamal Suwantoro (1997) mendefinisikan pariwisata sebagai 

suatu proses bepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju 

tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan bepergian antara 

lain adalah kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, 

agama, kesehatan, sekadar ingin tahu, menambah pengalaman 

ataupun untuk belajar. 

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari 

keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 

sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 
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didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Sejak akhir 2005, pariwisata Surabaya memiliki tagline 

pemasaran ‚Sparkling Surabaya‛. Tagline itu tidak saja menjadi 

sebuah branding baru Surabaya, tetapi juga mencerminkan strategi 

pengembangan pariwisata. Sparkling berarti gemebyar dan bersinar, 

diharapkan seluruh sudut kota menjadi daya tarik pariwisata. 

Mulai dari Surabaya pusat, barat, timur, utara dan selatan (Anshori, 

2008). 

Mengapa Surabaya semakin agresif membangun sektor 

pariwisatanya? Ini terkait dengan perubahan visi-misi kota yang 

ditetapkan sejak 2005. Menyadari tentang arah perkembangan kota, 

pemerintah telah mengambil keputusan untuk menjadikan 

Surabaya sebagai kota dagang dan jasa (trading and services). 

Dengan keputusan itu, berarti ada pemampatan fokus dari yang 

semula menjadi kota industri, perdagangan, maritim, dan 

pendidikan (Indamardi). Langkah ini sejalan dengan pergeseran 

pertumbuhan ekonomi kota. Sejak tahun 2003, telah terjadi 

pergeseran struktur ekonomi kota. Jika pada tahun sebelumnya, 

sumbangan sektor industri (sekunder) dalam Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) menempati urutan pertama, maka sejak 

tahun itu tidak lagi. Sektor perdagangan dan jasa mulai menggeser 

kedudukan sektor sekunder. Sektor tersier ini menjadi 

penyumbang terbesar PDRB kota Surabaya (Arif Afandi, Pengantar 

Sparkling Surabaya, 2008). 

Pariwisata selalu menjadi bagian penting dari kota dagang 

dan jasa. Apalagi secara geografis, Surabaya berada dalam posisi 

yang sangat menguntungkan. Ia punya potensi pasar turis 
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domestik yang besar. Juga memungkinkan untuk dikembangkan 

pada turis asing. Sebagai penyangga utama ekonomi Indonesia 

timur, Surabaya punya potensi pasar kurang lebih 80 juta 

penduduk. Mampu melayani potensi pasar Indonesia timur saja 

sudah sangat besar. Karena itu, positioning Surabaya sebagai hub 

kawasan timur Indonesia. 

Logo ‛Sparkling Surabaya‛ ditulis dengan warna biru dan 

hijau menunjukkan bahwa Surabaya terletak di pinggir laut dan 

mengesankan bahwa Surabaya tidak panas sesuai dengan program 

pemerintah kota untuk mewujudkan Surabaya Green and Clean. 

Warna hijau juga berarti banyak lapangan golf di Surabaya.  

Lima bintang yang ada di atas tulisan ‛Sparkling Surabaya‛ 

memiliki arti masing-masing, di mana bintang berwarna emas 

melambangkan kawasan Surabaya Selatan. Sebagai salah satu pintu 

masuk yang paling padat dan daerah industri di Surabaya, atraksi 

wisata yang ditawarkan di Surabaya Selatan di antaranya Kebun 

Binatang. Bintang berwarna biru menyimbolkan kawasan Surabaya 

Utara yang berdekatan dengan laut. Kawasan ini kental dengan 

nuansa kebudayaan, di antaranya bangunan-bangunan lama, 

House of Sampoerna, Pecinan, Kya-Kya, Klenteng, Kampung Arab, 

dan Masjid. Bintang berwarna kuning menunjukkan kawasan 

Surabaya Timur di mana matahari mulai menampakkan diri setiap 

hari. Di sana berada Pantai Kenjeran, Taman Hiburan Rakyat, 

Nuansa Budha (patung Budha empat wajah, patung Dewi Kwan 

Im). Bintang berwarna orange merepresentasikan matahari 

terbenam yang menandakan kawasan Surabaya Barat. Kawasan ini 

merupakan tempat tinggal yang nyaman, perumahan mewah, 

lapangan golf, pusat perbelanjaan, water park. Pusat kota dan central 
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business district dilambangkan dengan bintang berwarna merah 

yang berarti jantung kota Surabaya. Ikon kota Surabaya lainnya 

yang paling menonjol pada kawasan ini adalah Sungai Kalimas dan 

Balai Pemuda.  

Melalui peta kawasan wisata yang dibagi ke dalam lima 

kawasan (dilambangkan dengan lima bintang), menunjukkan 

makna ‛Sparkling Surabaya‛ sebagai kota yang nyaman untuk 

tinggal, baik pengunjung lokal maupun internasional, kota yang 

penuh dengan jadwal kegiatan, baik skala lokal, regional maupun 

internasional. Berbagai atraksi wisata dapat ditemui di setiap 

wilayah. Setiap orang dapat melakukan sesuatu mulai dari pagi 

hari hingga pagi berikutnya. 

Berdasarkan jenis pariwisatanya, Surabaya memiliki obyek 

wisata yang lengkap. Tercatat, mulai dari wisata jenis budaya 

sampai dengan wisata belanja semuanya dapat ditemui di Kota 

Surabaya. Didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah tahun 2010 – 2015 Kota Surabaya, telah dipetakan 19 

destinasi wisata Kota Surabaya [Forum Komunikasi Obyek Wisata 

Surabaya bahkan mencatat ada 40 destinasi], yaitu:      
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BAB II 

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT CSR 

 

 

Undang-undang: 

1. Undang-undang Nomer 22 tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi 

2. Undang-undang Nomer 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara 

3. Undang-undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah 

4. Undang-undang Nomer 25 tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal 

5. Undang-undang Nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 

6. Undang-undang Nomer 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah 

Peraturan Pemerintah: 

1. Peraturan Pemerintah Nomer 50 tahun 2007 tentang tata cara 

pelaksanaan kerjasama daerah  

2. Peraturan Pemerintah Nomer 56 tahun 2011 tentang 

Kerjasama Pemerintah dengan Badah Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur 

3. Peraturan Pemerintah Nomer 2 tahun 2012 tentang Hibah 
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4. Peraturan Pemerintah Nomer 47 tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 

Peraturan Menteri: 

1. Permendagri Nomer 69 tahun 2007 tentang Kerjasama 

Pembangunan Perkotaan 

2. Permendagri Nomer 19 tahun 2009 tentang Pedoman 

Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah 

3. Permendagri Nomer 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis 

Tata Cara Kerjasama Daerah 

4. Peraturan Menteri Negara BUMN tahun 2007 tentang 

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program 

Bina Lingkungan 

Contoh Kesepakatan Kerjasama Pemkot Surabaya: 

1. Perjanjian Hibah Daerah dengan Korean Association tahun 

2010 Berupa Pembangunan Taman Persahabatan Indonesia-

Korea 

2. Perjanjian Kerjasama dengan PT Pertamina (Persero) Unit 

Pemasaran V tahun 2007 tentang Pembenahan dan Penataan 

Taman Eks SPBU Jl. A. Yani Surabaya 

3. Kesepakatan Bersama dengan PT Pembangkitan Jawa-Bali 

tahun 2011 tentang Program CSR Pemberdayaan Masyarakat 

untuk Pengolahan Sampah dan Lingkungan Mandiri 
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 69 TAHUN 2007 

TENTANG 

KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI, 

 

Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan 

kawasan perkotaan yang pesat telah 

menimbulkan berbagai permasalahan yang 

bersifat lintas daerah; 

b. bahwa dalam rangka pembangunan kawasan 

perkotaan yang terpadu dan berkesinambungan, 

perlu dilakukan kerja sama pembangunan 

perkotaan untuk menciptakan efisiensi, 

efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan 

pelayanan umum kepada masyarakat dan 

pelestarian ekosistem; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Kerja sama Pembangunan Perkotaan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4548); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 165,   Tambahan   Lembaran   

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 
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tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4761); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN 

PERKOTAAN. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi atau 

Bupati bagi daerah Kabupaten atau Walikota bagi daerah 

Kota. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Pembangunan adalah kegiatan yang terencana dan tersusun 

secara sistemik dan sistematik untuk menata, mengubah, 

memperbaiki, merawat dan memelihara suatu aset atau 

potensi yang terdapat di dalam ruang agar mempunyai 

manfaat dan kegunaan yang lebih baik dan maju bagi 

masyarakat. 

6. Kawasan Perkotaan yang selanjutnya dapat disebut perkotaan 

adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan 

jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

7. Kerja sama pembangunan perkotaan adalah kesepakatan 

antar kepala daerah yang dibuat secara tertulis serta 

menimbulkan hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan 

pembangunan perkotaan. 

8. Kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga adalah 

kesepakatan antar kepala daerah yang bertetangga, yang 

dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban 

di dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan 

9. Kerja sama jaringan lintas perkotaan adalah kesepakatan 

antar kepala daerah yang tidak memiliki keterkaitan 

wilayah/geografis (non spasial), yang dibuat secara tertulis 

serta menimbulkan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan 

peningkatan kinerja pembangunan perkotaan. 
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10. Perencanaan teknis adalah penyusunan rencana yang bersifat 

spesifik dan detail. 

11. Perencanaan   pembiayaan  adalah  penyusunan  rencana  

alokasi keuangan untuk membiayai program 

penyelenggaraan pembangunan perkotaan. 

12. Perencanaan kelembagaan adalah penyusunan rencana 

hubungan kerja antar lembaga yang melaksanakan program 

penyelenggaraan pembangunan perkotaan. 

13. Perencanaan bagi hasil adalah penyusunan rencana 

pembagian keuntungan atau pendistribusian nilai tambah 

dari pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan. 

14. Perencanaan disinsentif adalah penyusunan rencana dalam 

rangka mengendalikan perubahan pemanfaatan ruang, 

fasilitas umum, dan/atau ekonomi di suatu daerah yang akan 

berdampak negatif terhadap daerah lain. 

15. Perencanaan insentif adalah penyusunan rencana dalam 

rangka mendorong pemanfaatan ruang, pembangunan 

fasilitas umum, dan/atau ekonomi yang berdampak positif 

terhadap daerah lain. 

16. Perencanaan kompensasi adalah penyusunan rencana 

pendanaan dari daerah yang melakukan kerja sama kepada 

daerah yang terkena dampak negatif pelaksanaan kerja sama. 

 

BAB II  

PEMBANGUNAN PERKOTAAN 
 

Pasal 2 

Pembangunan perkotaan dilakukan untuk menciptakan 

keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan 
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mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan 

pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem. 

 

Pasal 3 

Pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dapat dilakukan dengan kerja sama pembangunan perkotaan. 

 

Pasal 4 

Kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dituangkan dalam kesepakatan bersama (memorandum of 

understanding) dan/atau perjanjian kerja sama. 

 

BAB III  

KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN 

Bagian Kesatu Pola Kerja sama 

 

Pasal 5 

Pola  kerja sama  pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal  3 meliputi: 

a. Kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga; dan 

b. Kerja sama jaringan lintas perkotaan. 

 

Pasal 6 

(1) Pola kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersifat 

kewilayahan. 

(2) Pola kerja sama jaringan lintas perkotaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersifat non kewilayahan. 
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BAGIAN KEDUA  

PRINSIP KERJA SAMA 

 

Pasal 7 

Prinsip Kerja sama pembangunan perkotaan dilakukan 

berdasarkan: 

a. Efisiensi, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerja sama 

untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu 

atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai 

hasil yang maksimal; 

b. Efektivitas, yaitu upaya pemerintah daerah melalui kerja 

sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para 

pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk 

kesejahteraan masyarakat; 

c. Sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara 

pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja 

sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat; 

d. Saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus 

dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak 

dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; 

e. Kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk 

melakukan kerja sama. 

f . Itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-

sungguh melaksanakan kerja sama; 

g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah 

negara republik indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja 

sama daerah harus dapat memberikan dampak positif 

terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan 
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masyarakat dan memperkokoh negara kesatuan republik 

indonesia; 

h. Persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan 

dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan 

kerja sama daerah; 

i. Transparan, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama 

daerah; 

j. Keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta 

perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama 

daerah. 

k. Kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan dapat 

mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan 

kerja sama daerah. 
 

BAGIAN KETIGA 

SUBJEK KERJA SAMA 

Pasal 8 

Subjek kerja sama pembangunan perkotaan terdiri atas: 

a. Gubernur; 

b. Bupati; dan  

c. Walikota. 

BAGIAN KEEMPAT  

OBJEK KERJA SAMA 
 

Pasal 9 

Objek kerja sama pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5, meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah 

menjadi kewenangan daerah otonom dalam pembangunan 

perkotaan. 
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Pasal 10 

(1) Kelompok objek kerja sama pembangunan perkotaan 

bertetangga meliputi: 

a. Sosial budaya; 

b. Sosial ekonomi; 

c. Tata ruang dan lingkungan hidup; dan  

d. Sarana dan prasarana. 

(2) Kelompok objek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, berupa: 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Kependudukan; dan  

d. Kebudayaan. 

(3) Kelompok objek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, berupa: 

a. Perdagangan; 

b. Kepariwisataan; dan 

c. Perindustrian. 

(4) Kelompok objek tata ruang dan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa: 

a. Penataan ruang; dan 

b. Pelestarian lingkungan hidup. 

(5) Kelompok objek sarana dan prasarana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa: 

a. Terminal; 

b. Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL); 

c. Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah; 

d. Jaringan jalan; 
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e. Transportasi umum; 

f. Pelayanan persampahan; 

g. Jaringan air hujan; 

h. Pelayanan air bersih; dan 

i. Pemakaman umum. 

 

Pasal 11 

Kelompok objek kerja sama jaringan lintas perkotaan meliputi: 

a. Kerja sama kota kembar (sister city), yaitu kerja sama antar 

kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik sama; 

b. Kerja sama alih pengetahuan dan pengalaman (city sharing), 

yaitu kerja sama alih pengetahuan dan pengalaman antar 

aparatur pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota di 

bidang perkotaan, berdasarkan suatu inovasi daerah 

yangdianggap berhasil (best practices). 

 

Pasal 12 

(1) Kerja sama jaringan lintas perkotaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 huruf a, dapat ditindaklanjuti dengan kerja 

sama antar lembaga teknis daerah dan/atau antar lembaga 

masyarakat (twinning institutions). 

(2) Daerah sebelum melakukan kerja sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, didahului saling tukar 

menukar informasi dan kegiatan lanjutan sesuai dengan 

minat para pihak. 
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BAB IV  

PERENCANAAN KERJA SAMA 

 

Pasal 13 

(1) Daerah dalam melakukan kerja sama pembangunan 

perkotaan wajib membuat perencanaan kerja sama. 

(2) Perencanaan kerja sama pembangunan perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 

a. Perencanaan kerja sama pembangunan perkotaan 

bertetangga; dan  

b. Perencanaan kerja sama jaringan lintas perkotaan. 

 

Pasal 14 

(1) Daerah dalam melakukan kerja sama pembangunan 

perkotaan bertetangga dan jaringan lintas perkotaan wajib 

menentukan objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 dan Pasal 11. 

(2) Penentuan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Sesuai kebutuhan daerah. 

 

Pasal 15 

(1) Daerah wajib membuat perencanaan dalam setiap objek kerja 

sama pembangunan perkotaan bertetangga yang memuat: 

a. Perencanaan teknis; 

b. Perencanaan pembiayaan; dan 

c. Perencanaan kelembagaan. 

(2) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

daerah dapat menambahkan: 
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a. Perencanaan insentif dan disinsentif; 

b. Perencanaan kompensasi; dan 

c. Perencanaan bagi hasil. 

 

Pasal 16 

(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huruf a memuat:  

a. Rencana induk objek kerja sama; 

b. Peta rencana induk apabila bersifat geografis, dengan 

skala sesuai kebutuhan; 

c. Gambar kerja, berupa gambar prarencana dan rencana 

konstruksi pada bagian-bagian yang membutuhkan detail 

konstruksi. 

d. Rencana kerja dan syarat (RKS), merupakan dokumen 

rencana pelaksanaan pembangunan objek kerja sama. 

(2) Penyusunan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 

(3) Perencanaan teknis setiap obyek kerja sama harus 

mendapatkan persetujuan para pihak. 

 

Pasal 17 

(1) Perencanaan   pembiayaan   sebagaimana   dimaksud   dalam   

Pasal   15   huruf   b, meliputi: 

a. Biaya kegiatan bersama; 

b. Biaya pembangunan suatu fasilitas bersama yang 

menggunakan penyertaan modal bersama dan/atau dana 

patungan bersama. 
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(2) Perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. Rencana anggaran biaya (RAB), sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengalokasian dana antar daerah; 

b. Rencana formulasi perhitungan penyertaan modal 

dan/atau dana patungan bersama proporsional sesuai 

dengan kemampuan daerah dan tingkat pelayanan yang 

diperoleh daerah; dan 

c. Studi kelayakan proyek, sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan. 

 

Pasal 18 

(1) Perencanaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 huruf b disusun untuk menunjang pelaksanaan kerja 

sama antar daerah. 

(2) Perencanaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. Rencana manajemen pelaksanaan pembangunan dan 

manajemen pengelolaan (operasional) suatu objek, yang 

berfungsi mengatur cara pelaksanaan dan menetapkan 

unit-unit pelaksana; dan 

b. Bila diperlukan dapat disusun rencana partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan suatu 

objek pada kawasan perkotaan sesuai dengan 

kemampuan dan kondisi masyarakat. 
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Pasal 19 

(1) Perencanaan insentif dan disinsentif disusun apabila dalam 

kerja sama terdapat keterkaitan dampak yang bersifat lintas 

daerah. 

(2) Perencanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat: 

a. Peta lokasi wilayah insentif dan disinsentif dengan skala 

1: 5.000; dan 

b. Rencana formulasi perhitungan insentif dan disinsentif 

yang proporsional dan mendapatkan persetujuan para 

pihak. 

 

Pasal 20 

(1) Perencanaan kompensasi disusun apabila dalam kerja sama 

terdapat keterkaitan dampak negatif yang bersifat lintas 

daerah. 

(2) Perencanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. Rencana formulasi atau rumus perhitungan kompensasi 

yang proporsional sesuai kebutuhan dan disetujui oleh 

para pihak; 

b. Rencana penerapan formulasi perhitungan kompensasi 

yang berupa penyediaan dana subsidi kompensasi cara 

merealisasikannya. 
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Pasal 21 

(1) Perencanaan bag! hasil disusun apabila dalam kerja sama 

menghasilkan nilai tambah. 

(2) Perencanaan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Formulasi atau rumus perhitungan bagi hasil yang 

proporsional dan disetujui oleh para pihak; dan 

b. Penerapan formulasi perhitungan bagi hasil yang berupa 

pendapatan daerah dari pembagian hasil kerja sama 

selama 1 (satu) tahun anggaran. 

 

Pasal 22 

Kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga dilakukan dalam 

jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 23 

(1) Daerah dalam melakukan kerja sama jaringan lintas 

perkotaan wajib membuat perencanaan yang meliputi: 

a. Penentuan objek kerja sama; 

b. Rencana kegiatan dan cara pelaksanaan setiap objek kerja 

sama; 

c. Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan setiap objek kerja 

sama; 

d. Rencana   pembiayaan   yang   bersumber   dari   APBD   

masing-masing   daerah dan/atau sumber lain yangsah; 

(2) Rencana   pembiayaan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat 

(1) Huruf d, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 
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Pasal 24 

Kerja sama jaringan lintas perkotaan dilakukan dalam jangka waktu 

minimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan 

kebutuhan. 

BAB V  

PELAKSANAAN DAN HASIL KERJA SAMA 

 

Pasal 25 

(1) Pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga 

dapat dibentuk badan kerja sama sesuai kebutuhan. 

(2) (Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin sekretaris daerah secara bergiliran dari masing-

masing daerah yang melakukan kerja sama. 

(3) Badan   kerja   sama   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   

(1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah. 

 

Pasal 26 

Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 

mempunyai tugas: 

a. Membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi 

atas pelaksanaan kerja sama; 

b. Memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah 

masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus 

dilakukan apabila ada permasalahan; dan 

c. Malaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-

masing. 
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Pasal 27 

(1) Badan kerja sama dalam melaksanakan tugasnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibentuk sekretariat 

badan. 

(2) Sekretariat badan kerja sama dipimpin oleh sekretaris badan 

yang ditetapkan dengan keputusan Bersama Kepala Daerah 

berdasarkan usulan kepala badan kerja sama. 

 

Pasal 28 

Sekretariat badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 mempunyai tugas: 

a. Memberikan pelayanan administratif; 

b. Menyusun program kerja; 

c. Menyiapkan bahan koordinasi; 

d. Menyiapkan bahan pematauan dan evaluasi; 

e. Menyusun hasil pemantauan dan evaluasi; 

f. Membuat laporan; dan 

g. Menyiapkan bahan kebijakan. 

 

Pasal 29 

Hasil kerja sama pembangunan perkotaan dapat berbentuk:  

a. Uang dan surat berharga;  

b. Jasa; dan 

c. Asset. 
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Pasal 30 

Uang dan surat berharga hasil kerja sama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 huruf a disetor ke kas daerah sebagai pendapatan 

asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 31 

Jasa hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf 

b dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelayanan publik. 

Pasal 32 

(1) Asset hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pasal 29 

huruf c dicatat sebagai asset milik pemerintah daerah yang 

dipisahkan. 

(2) Pencatatan asset sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundangan. 

 

BAB VI  

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 

Pasal 33 

Penyelesaian  perselisihan  dalam  pelaksanaan  kerja  sama  

pembangunan  perkotaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB VII  

PERUBAHAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN 

 

Pasal 34 

(1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja 
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sama pembangunan perkotaan. 

(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama 

pembangunan perkotaan diatur sesuai kesepakatan masing-

masing pihak yang melakukan kerja sama. 

(3) Perubahan   ketentuan   kerja  sama   pembangunan   

perkotaan  dituangkan  dalam perjanjian kerja sama. 

 

BAB VIII 

BERAKHIRNYA KERJA SAMA PEMBANGUNAN 

PERKOTAAN 

 

Pasal 35 

Kerja sama pembangunan perkotaan berakhir apabila: 

a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang 

ditetapkan dalam perjanjian; 

b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; 

c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan 

perjanjian  kerja sama tidak dapat dilaksanakan; 

d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar 

ketentuan perjanjian; 

e. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; 

f. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; 

g. Objek perjanjian hilang; 

h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau 

i. Berakhirnya masa perjanjian. 
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BAB IX  

PENDANAAN KERJA SAMA 

 

Pasal 36 

Pendanaan pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan 

bersumber dari APBD masing-masing pihak yang bekerjasama 

serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

Pasal 37 

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur dalam 

pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan dibebankan 

kepada APBD Provinsi. 

 

BAB X  

PELAPORAN 

 

Pasal 38 

(1) Bupati/Walikota  melaporkan pelaksanaan  kerja sama 

pembangunan  perkotaan kepada Gubernur dengan tembusan 

Menteri Dalam Negeri. 

(2) Gubernur melaporkan hasil pembinaan kerja sama 

pembangunan perkotaan antar daerah kabupaten/kota 

kepada Menteri Dalam Negeri. 

(3) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan 

pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan kepada 

Menteri Dalam Negeri. 
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BAB XI  

PEMBINAAN 
 

Pasal 39 

(1) Gubernur melakukan pembinaan kepada bupati/walikota 

dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan perkotaan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

koordinasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, bimbingan 

teknis, pemantauan dan evaluasi, dan asistensi pelaksanaan 

kerja sama. 

Pasal 40 

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap 

Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

kerja sama pembangunan perkotaan yang dilakukan oleh 

Bupati/Walikota. 

(2) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap 

Bupati/Walikota dalam pelaksanaan kerja sama 

pembangunan perkotaan. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

meliputi koordinasi, sosialisasi, pedoman, standarisasi, 

supervisi, konsultasi, bimbingan teknis, pemantauan dan 

evaluasi, dan asistensi pelaksanaan kerja sama. 

 

BAB XII  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 41 
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Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, kerja sama 

pembangunan perkotaan yang telah ada tetap berlaku sampai 

dengan perpanjangan jangka waktu kerja sama. 

 

BAB XIII  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 42  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Desember 2007 

MENTERI DALAM NEGERI, 

ttd 

H. MARDIYANTO 
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 19 TAHUN 2009 

TENTANG 

PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS 

PELAKSANA KERJASAMA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI, 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran 

pelaksanaan kerjasama daerah, perlu 

dilakukan upaya peningkatan kapasitas 

pelaksana kerja sama daerah secara terarah, 

terkoordinasi, terpadu, dan 

berkesinambungan; 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas 

Pelaksana Kerja Sama Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4745); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4761); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 

Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 

Tahun 2008 tentang Rumpun Diklat Teknis 

Substantif Pemerintahan Daerah; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 

Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 130 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam 

Negeri; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN 

KAPASITAS PELAKSANA KERJA SAMA 

DAERAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah adalah 

serangkaian kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan, 

minat, dan motivasi, serta memantapkan sikap dan semangat 

pengabdian aparatur pemerintah daerah yang membidangi 

kerja sama daerah. 

2. Pelaksana kerja sama daerah adalah Pegawai Negeri Sipil 

Daerah yang diserahi tugas untuk merencanakan, 

mempersiapkan, melaksanakan kerjasama daerah sesuai 

dengan objek dan bidang yang dikerjasamakan. 

3. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan 

gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara 

bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan/atau 

gubernur,bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat 

secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 

4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 
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BAB II 

KEGIATAN DAN MATERI 

 

BAGIAN KESATU 

KEGIATAN 

 

Pasal 2 

Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain: 

a. Sosialisasi; 

b. Workshop/lokakarya; 

c. Penyuluhan; 

d. Seminar; 

e. Orientasi; 

f. Bimbingan teknis; dan/atau 

g. Pendidikan dan pelatihan. 

 

BAGIAN KEDUA 

SUBSTANSI DAN MATERI 
 

Pasal 3 

Substansi peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah 

terdiri dari : 

a. Kebijakan yang terkait dengan kerja sama daerah; 

b. Teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah; 

c. Teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko; 

d. Teknik penyusunan proposal; 

e. Teknik komunikasi dan negosiasi; 

f. Tehnik penyusunan kesepakatan; 
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g. Tehnik penyusunan perjanjian; dan 

h. Tehnik penyusunan anggaran. 

 

Pasal 4 

Materi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

meliputi : 

a. Kebijakan yang diterbitkan oleh Departemen dan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen; dan 

b. Konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh 

pemerintah. 

 

Pasal 5 

Materi teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: 

a. Pengertian dan jenis potensi daerah; 

b. Dasar dan teknik inventarisasi dan analisis potensi daerah; 

c. Tata cara inventarisasi dan analisis potensi daerah; dan 

d. Praktek penyusunan inventarisasi dan analisis potensi 

Daerah.  

 

Pasal 6 

Materi teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: 

a. Pengertian perencanaan dan jenis resiko; 

b. Dasar dan teknik perencanaan kebutuhan dan analisis resiko; 

c. Tata cara perencanaan kebutuhan dan analisis resiko; dan 

d. Praktek penyusunan perencanaan kebutuhan dan analisis 

resiko.  
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Pasal 7 

Materi teknik penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf d meliputi: 

a. Pengertian dan jenis proposal; 

b. Dasar dan teknik penyusunan proposal; 

c. Tata cara penyusunan proposal; dan 

d. Praktek penyusunan proposal. 

 

Pasal 8 

Materi teknik komunikasi dan negosiasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf e meliputi: 

a. Pengertian dan jenis komunikasi dan negosiasi; 

b. Dasar dan teknik komunikasi dan negosiasi; 

c. Tata cara komunikasi dan negosiasi; dan 

d. Praktek komunikasi dan negosiasi. 

 

Pasal 9 

Materi teknik penyusunan kesepakatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf f meliputi : 

a. Pengertian dan jenis nota kesepakatan; 

b. Dasar dan teknik penyusunan nota kesepakatan; 

c. Tata cara penyusunan nota kesepakatan; dan 

d. Praktek penyusunan nota kesepakatan. 

 

Pasal 10 

Materi teknik penyusunan perjanjian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf g meliputi: 

a. Pengertian dan jenis perjanjian; 
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b. Dasar dan teknik penyusunan perjanjian; 

c. Tata cara penyusunan perjanjian; 

d. Praktek penyusunan naskah perjanjian. 

 

Pasal 11 

Materi teknik penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf h meliputi : 

a. Pengertian jenis anggaran; 

b. Dasar dan teknik penyusunan anggaran; 

c. Tata cara penyusunan anggaran; dan 

d. Praktek penyusunan anggaran. 

 

Pasal 12 

Penyusunan modul, kurikulum, dan silabi pada substansi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikoordinasikan oleh Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri bersama 

Direktorat Jenderal yang membidangi tugas pemerintahan umum. 

 

BAB III 

PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR 

 

Pasal 13 

(1) Peserta peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah 

yaitu Pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi kerja sama 

daerah. 
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(2) Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah dapat 

diikuti oleh peserta dari anggota DPRD yang membidangi 

kerja sama daerah. 

(3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

mendapat materi peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama 

daerah, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. 

 

Pasal l4 

(1) Tenaga pengajar peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama 

daerah dapat berasal dari unsur : 

a. Instansi pemerintah; 

b. Pemerintah provinsi; 

c. Praktisi dan pakar; dan/atau 

d. Perguruan tinggi. 

(2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan tugas dan bidang keahliannya. 

 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN 

 

Pasal 15 

Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, 

dan huruf f dapat diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Provinsi, Lembaga/ Badan/ Kantor /Unit yang 

membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, dan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
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Pasal 16 

(1) Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g 

diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Departemen Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Provinsi, dan Lembaga/ Badan/ Kantor /Unit yang 

membidangi Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota. 

(2) Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama 

daerah sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan secara berjenjang antar susunan 

pemerintahan. 

  

Pasal 17 

Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang akan diselenggarakan 

oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Satuan Kerja 

Perangkat Daerah disusun melalui kegiatan yang diprogramkan 

pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan. 

 

BAB V 

PENDANAAN 

 

Pasal 18 

(1) Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama 

daerah di Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi. 

(2) Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama 

daerah di Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD 

Kabupaten/Kota. 
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(3) Pendanaan Peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

BAB VI 

PEMBINAAN 

 

Pasal 19 

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum 

penyelenggaraan peningkatan kapasitas pelaksaana kerja 

sama daerah. 

(2) Pembinanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara bersama-sama oleh Badan Pendidikan 

dan pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Direktorat 

Jenderal yang menangani pemerintahan umum. 

(3) Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Direktorat Jenderal 

yang menangani pemerintahan umum mengevaluasi proses 

pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan. 

(4) Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan 

Inspektorat wilayah/Badan Pengawas Daerah melakukan 

pengawasan Permendagri ini. 

(5) Melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini 

kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan. 

  

Pasal 20 

Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan peningkatan 

kapasitas pelaksana kerja sama daerah meliputi : 
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a. Menetapkan perencanaan dan penganggaran pengembangan 

kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang menjadi 

kewenangan provinsi, 

b. Menetapkan rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana 

kerja sama daerah yang menjadi kewenangan provinsi, 

c. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan 

kapasitas yang menjadi kewenangan provinsi, 

d. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan 

kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah 

kabupaten/kota, 

e. Melaksanakan koordinasi pengembangan peningkatan 

kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada provinsi, 

kabupaten dan kota, 

f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pelaksana 

kerja sama daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten dan 

kota, 

g. Melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini 

kepada Menteri Dalam Negeri setiap 3 (tiga) bulan . 

 

Pasal 21 

Bupati/Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan 

peningkatan kapasitas pelaksana kerja sama daerah meliputi : 

a. Menetapkan perencanaan dan penganggaran pengembangan 

kapasitas pelaksana kerja sama daerah yang menjadi 

kewenangan kabupaten / kota, 

b. Menetapkan rencana tindak peningkatan kapasitas pelaksana 

kerja sama daerah yang menjadi kewenangan kabupaten 

/kota, 
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c. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan 

kapasitas yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, 

d. Fasilitasi dan Implementasi rencana tindak peningkatan 

kapasitas pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah 

kabupaten/kota, 

e. Melaksanakan koordinasi pengembangan peningkatan 

kapasitas ,pelaksana kerja sama daerah pada pemerintah 

kabupaten /kota, 

f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pelaksana 

kerja sama daerah pada pemerintah kabupaten dan kota, 

g. Melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini 

kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 22 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 April 2009 

MENTERI DALAM NEGERI, 

ttd 

H.MARDIYANTO 
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 22 TAHUN 2009 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 

huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Tata Cara 

Kerja Sama Daerah; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4761); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA 

KERJA SAMA DAERAH. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota. 

2. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota. 

3. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD 

adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau 

Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara 



 

44 

Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat 

secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. 

4. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya 

disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Gubernur, 

Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan 

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) 

atau sebutan lain, dan badan hukum.  

5. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan 

lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 

6. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat 

TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk 

membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama 

daerah. 

 

BAB II 

 RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS  

 

Pasal 2 

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi : 

a. Petunjuk teknis kerja sama antar daerah; dan 

b. Petunjuk teknis kerja sama daerah dengan pihak ketiga. 

 

BAB III 

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH  

 

Pasal 3 

(1) Tata cara kerja sama daerah meliputi: 
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a. Tata cara kerja sama antar daerah; dan 

b. Tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga. 

(2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan melalui tahapan :  

a. Persiapan; 

b. Penawaran; 

c. Penyiapan kesepakatan; 

d. Penandatanganan kesepakatan; 

e. Penyiapan perjanjian; 

f. Penandatanganan perjanjian; dan  

g. Pelaksanaan. 

(3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri 

ini. 

 

Pasal 4 

(1) Contoh bentuk/model kerja sama daerah meliputi : 

a. Bentuk/model kerja sama antar daerah; 

b. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan 

Departemen/LPND; dan 

c. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan 

badan hukum. 

(2) Uraian contoh bentuk/model kerja sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Menteri ini. 
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BAB IV 

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH 

  

Pasal 5 

(1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah ( 

TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah. 

(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas: 

a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi 

daerah yang akan dikerjasamakan; 

b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; 

c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah 

dan pihak ketiga;  

d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama 

daerah; 

e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; 

f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan 

perjanjian kerja sama; 

g. Memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk 

penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian 

kerja sama; dan 

h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota. 

(3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

Ketua : Sekretaris Daerah 

Wakil Ketua I      : Asisten yang membidangi kerja sama 

daerah 

Wakil Ketua II : Kepala Bappeda 
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Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi kerja 

sama daerah 

Anggota Tetap : 

 

 

a. Kepala Biro Hukum 

b. Kepala SKPD yang yang membidangi 

Pemerintahan  

c. Kepala SKPD yang membidangi 

Keuangan dan pengelolaan asset 

Anggota Tidak 

Tetap 

: 

 

 

a. Kepala SKPD yang melaksanakan 

kerja sama  

b. Kepala SKPD yang terkait dengan 

pelaksanaan kerja sama 

c. Tenaga ahli/pakar 

 

Pasal 6 

(1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama 

Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah. 

(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas: 

a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi 

daerah yang akan dikerjasamakan; 

b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; 

c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah 

dan pihak ketiga;  

d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama 

daerah; 

e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; 

f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan 

perjanjian kerja sama; 
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g. Memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk 

penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian 

kerja sama. 

(3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a.  Ketua : Sekretaris Daerah  

b.  Wakil 

Ketua I    

: Asisten yang membidangi kerja sama 

daerah  

c.  Wakil 

Ketua II 

: Kepala Bappeda 

d.  Sekreta

ris 

: Kepala Bagian  yang membidangi kerja 

sama daerah 

e.  Anggot

a Tetap 

: a. Kepala Bagian Hukum 

b. Kepala Bagian Pemerintahan  

c. Kepala SKPD yang membidangi 

keuangan dan pengelolaan asset 

f.  Anggot

a Tidak 

Tetap 

: a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja 

sama 

b. Kepala SKPD yang terkait dengan 

pelaksanaan kerja sama 

c. Tenaga ahli/pakar 

 

Pasal 7 

TKKSD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 

tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 

ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi 

teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 

(1) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi dan masyarakat serta 

anggarannya belum tersedia dalam APBD Provinsi tahun 

anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. 

(2) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta 

anggarannya belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan 

harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota. 
 

Pasal 9 

Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asset barang milik 

daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, 

dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.  
  

Pasal 10 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Mei 2009 

MENTERI DALAM NEGERI, 

ttd 

H. MARDIYANTO 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 50 TAHUN 2007 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kerja Sama Daerah. 

 

Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4548). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

2.  Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur 

dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota 

atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang 

lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak 

ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan 

kewajiban. 

3.  Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non 

Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang 

berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam 

negeri lainnya yang berbadan hukum. 
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4.  Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan 

kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang 

ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama. 

5.  Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh 

kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti 

yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala 

daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak 

atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama 

daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk 

mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau 

menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam 

pembuatan kerja sama daerah. 

6.  Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam 

bidang pemerintahan dalam negeri. 

 

BAB II 

KERJA SAMA DAERAH 

 

BAGIAN KESATU 

PRINSIP KERJA SAMA 

 

Pasal 2 

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip: 

a. Efisiensi; 

b. Efektivitas; 

c. Sinergi; 

d. Saling menguntungkan; 

e. Kesepakatan bersama; 
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f. Itikad baik; 

g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

h. Persamaan kedudukan; 

i. Transparansi; 

j. Keadilan; dan 

k. Kepastian hukum. 

 

BAGIAN KEDUA 

SUBJEK KERJA SAMA 

 

Pasal 3 

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama 

daerah meliputi: 

a. Gubernur; 

b. Bupati; 

c. Wali kota; dan 

d. Pihak ketiga. 

 

BAGIAN KETIGA 

OBJEK KERJA SAMA 

 

Pasal 4 

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang 

telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa 

penyediaan pelayanan publik. 
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BAGIAN KEEMPAT 

BENTUK KERJA SAMA 

 

Pasal 5 

Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. 

 

Pasal 6 

Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib 

memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4. 

 

BAB III 

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH 

 

Pasal 7 

a. Tata carakerja sama daerah dilakukan dengan:Kepala daerah 

atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan 

rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak 

ketiga mengenai objek tertentu. 

b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a 

menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan 

dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan 

rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat: 

1. Subjek kerja sama; 

2. Objek kerja sama; 

3. Ruang lingkup kerja sama; 

4. Hak dan kewajiban para pihak; 

5. Jangka waktu kerja sama; 
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6. Pengakhiran kerja sama; 

7. Keadaan memaksa; dan 

8. Penyelesaian perselisihan. 

c. Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja 

sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat 

meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat 

daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen terkait. 

d. Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk 

penyelesaian rancangan bentuk kerja sama. 

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 8 

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan 

kerja perangkat daerah. 

 

BAB IV 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

Pasal 9 

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan 

masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum 

teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau 

memanfaatkan aset daerah. 
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Pasal 10 

Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya 

sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan 

dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

Pasal 11 

(1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani 

daerah dan masyarakat, gubernur/bupati/wali kota 

menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan 

perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan 

mengenai: 

a. Tujuan kerja sama; 

b. Objek yang akan dikerjasamakan; 

c. Hak dan kewajiban meliputi: 

1) Besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 

kerja sama; dan 

2) Keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, 

uang, atau jasa. 

d. Jangka waktu kerja sama; dan 

e. Besarnya pembebanan yang dibebankan kepada 

masyarakat dan jenis pembebanannya. 

(2) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tembusannya disampaikan kepada Menteri dan 
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Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen 

terkait. 

(3) Surat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri 

serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 

Departemen terkait. 

 

Pasal 12 

(1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima 

untuk memperoleh persetujuan. 

(2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 

(lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan 

pendapat dan sarannya kepada kepala daerah. 

(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah 

menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan 

menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

(4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja 

sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah 

memberikan persetujuan. 
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(5) Gubernur wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja 

sama kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen 

terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(6) Bupati/wali kota wajib menyampaikan salinan setiap 

perjanjian kerja sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan 

Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

BAB V 

HASIL KERJA SAMA 

 

Pasal 13 

(1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga 

dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan. 

(2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke 

kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat 

sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara 

proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 14 

(1) Apabila kerja sama antardaerah dalam satu provinsi terjadi 

perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara: 
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a. Musyawarah; atau 

b. KEPUTUSAN Gubernur. 

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b bersifat final dan mengikat. 

 

Pasal 15 

(1) Apabila kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain atau 

antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah 

kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda 

terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara: 

a. Musyawarah; atau 

b. KEPUTUSAN Menteri. 

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b bersifat final dan mengikat. 

 

Pasal 16 

(1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi 

perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian 

perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama. 

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VII 

PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH 

 

Pasal 17 

(1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja 

sama daerah. 

(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah 

diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang 

melakukan kerja sama. 

(3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam 

perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah 

induknya. 

 

BAB VIII 

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH 

 

Pasal 18 

Kerja sama daerah berakhir apabila: 

a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang 

ditetapkan dalam perjanjian; 

b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; 

c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan 

perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; 

d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar 

ketentuan perjanjian; 

e. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; 

f. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; 

g. Objek perjanjian hilang; 
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h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau 

i. Berakhirnya masa perjanjian. 
 

Pasal 19 

(1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya 

berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan: 

a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja 

sama kepada pihak lain. 

b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik 

finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan 

sebagai akibat pengakhiran kerja sama. 

(2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi 

penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian 

atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja 

sama tersebut. 
 

Pasal 20 

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan 

di daerah. 

 

Pasal 21 

Menteri/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepala daerah dan 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan kerja 

sama bertanggung jawab: 

a. Menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; 

dan 

b. Menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan 

kerja sama daerah. 
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BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 22 

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas 

kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota 

dari lain provinsi. 

(2) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 

Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan 

teknis atas kerja sama antardaerah provinsi atau 

antarkabupaten/kota dari lain provinsi. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dimulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, 

pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama. 

 

Pasal 23 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam 

peraturan Menteri. 

 

BAB X 

BADAN KERJA SAMA 

 

Pasal 24 

(1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja 

sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus 

menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, 

kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama. 
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(2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bukan perangkat daerah. 

(3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

keputusan bersama kepala daerah. 

 

Pasal 25 

(1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

mempunyai tugas: 

a. Membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan 

evaluasi atas pelaksanaan kerja sama; 

b. Memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah 

masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus 

dilakukan apabila ada permasalahan; dan 

c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah 

masing-masing. 

(2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja 

sama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang 

melakukan kerja sama. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 26 

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kerja sama 

antardaerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan 

berakhirnya kerja sama. 
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Pasal 27 

Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka 

penyelesaian perselisihan kerja sama antardaerah yang ada 

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan sesuai 

Peraturan Pemerintah ini. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 28 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan Di Jakarta 

Pada Tanggal 22 Agustus 2007 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 

Diundangkan Di Jakarta 

Pada Tanggal 22 Agustus 2007 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 

INDONESIA, 

Ttd. 

ANDI MATTALATTA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 

NOMOR 112 
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PENJELASAN 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 50 TAHUN 2007 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH 

 

I. UMUM 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 

menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan 

asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan 

kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya 

sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan 

pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk 

melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga. 

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih 

memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu 

dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, 

mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak 

ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, 

teknologi dan kapasitas fiskal. 

Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi 

kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum 

khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan 

antardaerah dan daerah tertinggal. 
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Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh 

karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus 

mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan 

potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. 

Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip 

efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, 

kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan 

kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, 

transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja 

sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan 

dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya 

menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan 

dilaksanakan. 

Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus 

disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus 

dicatat sebagai aset daerah. 

Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat 

atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah 

disepakati oleh kepala daerah sebelumnya. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ‚efisiensi‛ adalah upaya pemerintah 

daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh 

suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi 

dapat mencapai hasil yang maksimal. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ‚efektivitas‛ adalah upaya pemerintah 

daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber 

daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan ‚sinergi‛ adalah upaya untuk terwujudnya 

harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk 

melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan ‚saling menguntungkan‛ adalah 

pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi 

masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat. 
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Huruf e 

Yang dimaksud dengan ‚kesepakatan bersama‛ adalah persetujuan 

para pihak untuk melakukan kerja sama. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan ‚itikad baik‛ adalah kemauan para pihak 

untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan ‚mengutamakan kepentingan nasional dan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia‛ adalah 

seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan 

dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, 

kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan ‚persamaan kedudukan‛ adalah 

persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para 

pihak yang melakukan kerja sama daerah. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan ‚transparansi‛ adalah adanya proses 

keterbukaan dalam kerja sama daerah. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan ‚keadilan‛ adalah adanya persamaan hak 

dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan 

kerja sama daerah. 
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Huruf k 

Yang dimaksud dengan ‚kepastian hukum‛ adalah bahwa kerja 

sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para 

pihak yang melakukan kerja sama daerah. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan ‚pelayanan publik‛ adalah pelayanan yang 

diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan 

administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan 

barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, 

perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, 

persampahan, pariwisata, dan lain-lain. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 
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Pasal 9 

Yang dimaksud dengan ‚membebani daerah‛ adalah biaya kerja 

sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. 

Yang dimaksud dengan ‚membebani masyarakat‛ adalah akibat 

dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk 

membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. 

Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan 

dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 
 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan 

pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan 

pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan 

rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah. 

Ayat (3) 

Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan 

pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan 

pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan 

rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah. 
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Pasal 12 

Ayat (1) 

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Waktu 

45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan 

penilaian apakah rencana kerja sama daerah telah memenuhi 

prinsip kerja sama atau tidak. 

Ayat (2) 

Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan 

kecepatan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

rencana kerja sama daerah kurang memenuhi prinsip kerja sama, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat 

dan sarannya. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
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Pasal 14 

Ayat (1) 

Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat 

berkonsultasi dengan Pemerintah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Menteri dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat 

berkonsultasi dengan Presiden. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Yang dimaksud dengan ‚kerja sama daerah tidak berakhir karena 

pergantian pemerintahan di daerah‛ adalah bahwa kerja sama 

daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur 

dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya 

pergantian kepala daerah. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 



 

74 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4761 
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 67 TAHUN 2005 

TENTANG 

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA 

DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :  

a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan 

berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk 

mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, 

serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam 

pergaulan global; 

b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, 

dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang 

komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk 

mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan 

infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; 

c. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara 

pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 

dan jasa pelayanan terkait, perlu pengaturan guna melindungi 

dan mengamankan kepentingan konsumen, masyarakat, dan 

badan usaha secara adil; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah Dengan 

Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 

 

Mengingat :  

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4430) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 36); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH 

DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN 

INFRASTRUKTUR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan : 
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1. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan 

kementerian/lembaga yang ruang lingkup, tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam 

Peraturan Presiden ini. 

2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah propinsi, atau 

bupati bagi daerah kabupaten, atau walikota bagi daerah kota. 

3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi 

pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan 

kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan 

infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam 

rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. 

4. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk 

perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi. 

5. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang 

dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin 

Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah 

dengan Badan Usaha. 

6. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk 

Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan 

melalui pelelangan umum. 

7. Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur 

yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah 

kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan. 

8. Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha 
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dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan 

Perjanjian Kerjasama. 

 

BAB II 

TUJUAN, JENIS, BENTUK DAN PRINSIP KERJASAMA 

 

Pasal 2 

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama 

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 

(2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak 

selaku penanggung jawab Proyek Kerjasama. 

 

Pasal 3 

Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha dilakukan dengan 

tujuan untuk: 

a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam 

Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta; 

b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan 

melalui persaingan sehat; 

c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam 

Penyediaan Infrastruktur; 

d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar 

pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu 

mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna. 
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Pasal 4 

(1) Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan 

Usaha mencakup: 

a. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai 

atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta 

api; 

b. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; 

c. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air 

baku; 

d. Infrastruktur air minum yang meliputi bangunan 

pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan 

distribusi, instalasi pengolahan air minum; 

e. Infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah 

air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan 

sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan 

tempat pembuangan; 

f. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan 

telekomunikasi; 

g. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, 

transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan 

h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, 

penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi 

minyak dan gas bumi. 

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di sektor yang bersangkutan. 
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Pasal 5 

(1) Kerjasama Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan 

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui : 

a. Perjanjian Kerjasama; atau 

b. Izin Pengusahaan. 

(2) Bentuk kerjasama Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah 

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Pasal 6 

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha dilakukan 

berdasarkan prinsip: 

a. Adil, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses 

pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama; 

b. Terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi 

Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang, dipersyaratkan; 

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang, 

berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat 

teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan 

Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta 

masyarakat umumnya; 

d. Bersaing, berarti pemilihan Badan Usaha melalui proses 

pelelangan; 
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e. Bertanggunggugat, berarti hasil pemilihan Badan Usaha harus 

dapat dipertanggungjawabkan; 

f. Saling menguntungkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha 

dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan 

ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi 

keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan 

memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat; 

g. Saling membutuhkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha 

dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan 

ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan 

kebutuhan kedua belah pihak; 

h. Saling mendukung, berarti kemitraan dengan Badan Usaha 

dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan semangat 

saling mengisi dari kedua belah pihak. 

 

BAB III 

IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN PROYEK YANG DILAKUKAN 

BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA 

 

Pasal 7 

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan 

identifikasi proyek-proyek Penyediaan Infrastruktur yang akan 

dikerjasamakan dengan Badan Usaha, dengan 

mempertimbangkan paling kurang: 

a. Kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka 

menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor 

infrastruktur; 
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b. Kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah; 

c. Keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah; 

d. Analisa biaya dan manfaat sosial. 

(2) Setiap usulan proyek yang akan dikerjasamakan harus disertai 

dengan: 

a. Pra studi kelayakan; 

b. Rencana bentuk kerjasama; 

c. Rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan 

d. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, 

proses dan cara penilaian. 

 

Pasal 8 

Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah melakukan konsultasi publik. 

 

Pasal 9 

(1) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 dan hasil konsultasi publik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala 

Daerah menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan 

dikerjasamakan dalam daftar prioritas proyek, 

(2) Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada 

masyarakat. 
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BAB IV 

PROYEK KERJASAMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA 

 

Pasal 10 

Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama 

Penyediaan Infrastruktur yang tidak termasuk dalam daftar prioritas 

proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. 

 

Pasal 11 

(1) Proyek atas prakarsa Badan Usaha wajib dilengkapi dengan: 

a. Studi kelayakan; 

b. Rencana bentuk kerjasama; 

c. Rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan 

d. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, 

proses dan cara penilaian. 

(2) Proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), mempertimbangkan pula ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). 

 

Pasal 12 

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengevaluasi proyek 

atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha memenuhi 

persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Usaha 
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tersebut diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. 

 

Pasal 13 

(1) Badan Usaha yang prakarsa proyek Kerjasamanya diterima 

oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, diberikan 

kompensasi. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

berbentuk: 

a. Pemberian tambahan nilai; atau 

b. Pembelian prakarsa proyek kerjasama termasuk Hak 

Kekayaan lntelektual yang menyertainya oleh 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh 

pemenang tender. 

 

Pasal 14 

(1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (2) huruf a, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari 

nilai tender pemrakarsa dan diumumkan secara terbuka 

sebelum proses pengadaan. 

(2) Pembelian prakarsa proyek kerjasama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan penggantian oleh 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang 

tender atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha 

pemrakarsa. 

(3) Besarnya tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ditetapkan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah 



 

85 

berdasarkan pertimbangan dari penilai independen, sebelum 

proses pengadaan. 

 

BAB V, 

TARlF AWAL DAN PENYESUAIAN TARlF 

 

Pasal 15 

(1) Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan untuk 

memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi 

penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan 

yang wajar dalam kurun waktu tertentu. 

(2) Dalam hal penetapan tarif awal dan penyesuaiannya tidak 

dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tarif ditentukan berdasarkan tingkat 

kemampuan pengguna. 

(3) Dalam hal tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan 

pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memberikan 

kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian 

investasi dan keuntungan yang wajar. 

(4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

didasarkan pada perolehan hasil kompetisi antar peserta lelang 

dan dipilih berdasarkan penawaran besaran kompensasi 

terendah. 

(5) Kompensasi hanya diberikan pada proyek Kerjasama 

Penyediaan Infrastruktur yang mempunyai kepentingan dan 

kemanfaatan sosial, setelah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala 
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Daerah melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas 

kemanfaatan sosial. 

 

BAB VI 

PENGELOLAAN RESIKO DAN DUKUNGAN PEMERINTAH 

 

(1) Resiko dikelola berdasarkan prinsip alokasi resiko antara 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan Badan Usaha 

secara memadai dengan mengalokasikan resiko kepada pihak 

yang paling mampu mengendalikan resiko dalam rangka 

menjamin efisiensi dan efektifitas dalam Penyediaan 

Infrastruktur. 

(2) Pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. 

 

Pasal 17 

(1) Dukungan Pemerintah kepada Badan Usaha dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian resiko 

keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). 

(2) Pengendalian dan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau Kepala 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal Dukungan 

Pemerintah diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Menteri Keuangan atau Kepala Satuan Kerja 

Pengelola Keuangan Daerah, berwenang untuk: 
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 a. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari 

pihak-pihak yang terkait dengan proyek kerjasama 

Penyediaan Infrastruktur yang memerlukan Dukungan 

Pemerintah; 

 b. Menyetujui atau menolak usulan pemberian Dukungan 

Pemerintah kepada Badan Usaha dalam rangka 

Penyediaan Infrastruktur, berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal Dukungan 

Pemerintah diberikan oleh Pemerintah Pusat, atau Kepala 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal 

Dukungan Pemerintah diberikan oleh Pemerintah Daerah; 

 c. Menetapkan tata cara pembayaran kewajiban 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang timbul dari 

proyek Penyediaan Infrastruktur dalam hal penggantian 

atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan 

kegagalan pemenuhan Perjanjian Kerjasama. 

 

BAB VII 

TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA 

DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA 

 

Pasal 18 

Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Perjanjian Kerjasama 

dilakukan melalui pelelangan umum. 

 

Pasal 19 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk panitia 

pengadaan. 
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Pasal 20 

Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 

meliputi: 

a. Persiapan pengadaan; 

b. Pelaksanaan pengadaan; 

c. Penetapan pemenang; dan 

d. Penyusunan perjanjian kerjasama. 

 

Pasal 21 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan pemenang 

lelang berdasarkan usulan dari panitia pengadaan. 

 

Pasal 22 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, 

dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Presiden 

ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Presiden ini. 

 

BAB VIII 

PERJANJIAN KERJASAMA 

 

Pasal 23 

(1) Perjanjian Kerjasama paling kurang memuat ketentuan 

mengenal: 

 a. Lingkup pekerjaan; 

 b. Jangka waktu; 

 c. Jaminan pelaksanaan; 

 d. Tarif dan mekanisme penyesuaiannya; 
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 e. Hak dan kewajiban, termasuk alokasi resiko; 

 f. Standar kinerja pelayanan; 

 g. Larangan pengalihan Perjanjian Kerjasama atau 

penyertaan saham pada Badan Usaha pemegang Perjanjian 

Kerjasama sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi 

secara komersial; 

 h. Sanksi dalam hat para pihak tidak memenuhi ketentuan 

perjanjian; 

 i. Pemutusan atau pengakhiran perjanjian; 

 j. Laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka 

pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh 

auditor independen, dan pengumumannya dalam media 

cetak yang berskala nasional; 

 k. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara 

berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan 

arbitrase/pengadilan; 

 l. Mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam 

pelaksanaan perjanjian; 

 m. Pengembalian infrastruktur dan/atau pengelolaannya 

kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; 

 n. Keadaan memaksa; 

 o. Hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia. 

(2) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dengan 

melakukan pembebasan lahan oleh Badan Usaha, besarnya 

Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, dapat ditentukan dengan memperhitungkan biaya 

yang telah dikeluarkan Badan Usaha untuk pembebasan lahan 

dimaksud. 
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(3) Perjanjian Kerjasama mencantumkan dengan jelas status 

kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu 

perjanjian. 

Pasal 24 

(1) Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah 

Badan Usaha menandatangani Perjanjian Kerjasama, Badan 

Usaha harus telah memperoleh pembiayaan untuk Proyek 

Kerjasama. 

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha, Perjanjian Kerjasama 

berakhir dan jaminan pelelangan dapat dicairkan. 

 

Pasal 25 

(1) Dalam hal terdapat penyerahan penguasaan aset yang dimiliki 

atau dikuasai oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah 

kepada Badan Usaha untuk pelaksanaan proyek Kerjasama, 

dalam Perjanjian Kerjasama harus diatur: 

 a. Tujuan penggunaan aset dan larangan untuk 

mempergunakan aset untuk tujuan selain yang telah 

disepakati; 

 b. Tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan 

termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang 

timbul akibat penggunaan aset; 

 c. Hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk 

mengawasi dan memelihara kinerja aset selama 

digunakan; 

 d. Larangan bagi Badan Usaha untuk mengagunkan aset 

sebagai jaminan kepada pihak ketiga; 
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 e. Tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset. 

(2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama mengatur penyerahan 

penguasaan aset yang diadakan oleh Badan Usaha selama 

jangka waktu perjanjian, Perjanjian Kerjasama harus mengatur: 

 a. Kondisi aset yang akan dialihkan; 

 b. Tata cara pengalihan aset; 

 c. Status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau 

pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset 

diserahkan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala 

Daerah; 

 d. Status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga; 

 e. Pembebasan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dari 

segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset; 

 f. Kompensasi kepada Badan Usaha yang melepaskan aset. 

 

Pasal 26 

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, 

Perjanjian Kerjasama harus memuat jaminan dari Badan Usaha 

bahwa: 

 a. Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sepenuhnya 

terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum; 

 b. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah akan dibebaskan dari 

segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun yang 

berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual 

dalam Penyediaan Infrastruktur; 

 c. Sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya 

gugatan atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf b 

maka: 
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 1) Kelangsungan Penyediaan Infrastruktur tetap dapat 

dilaksanakan; 

 2) Mengusahakan lisensi sehingga penggunaan Hak 

Kekayaan Intelektual tetap dapat berlangsung. 

 

BAB IX 

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN 

IZIN PENGUSAHAAN 

 

Pasal 27 

Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 

berdasarkan Izin pengusahaan dilakukan melalui lelang izin 

(auction). 

Pasal 28 

Tata cara lelang izin sebagaimana dimaksud Pasal 27, diatur lebih 

lanjut oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dengan 

menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 29 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini: 

1. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani sebelum 

berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku; 

2. Proses pengadaan yang telah dilakukan dan ditetapkan 

pemenangnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 

Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 
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Swasta Dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan 

Infrastruktur, namun Perjanjian Kerjasama belum 

ditandatangani, maka Perjanjian Kerjasama dibuat sesuai 

dengan Peraturan Presiden ini; 

3. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama 

Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan 

dan/atau Pengelolaan Infrastruktur, namun belum tercapai 

pemenuhan pembiayaan, maka ketentuan kewajiban 

pemenuhan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 24 Peraturan Presiden ini. 

 

BAB XI 

PENUTUP 

 

Pasal 30 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka Keputusan 

Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan 

Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan 

Infrastruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 31 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 9 November 2005 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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LAMPIRAN : 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR    : 67 Tahun 2005 

TANGGAL  : 9 November 2005 

 

TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA 

DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA. 

 

A. Perencanaan Pengadaan 

 1. Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah membentuk Panitia 

Pengadaan; 

 2. Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang 

memahami : 

 a. Tata cara pengadaan; 

 b. Substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan; 

 c. Hukum perjanjian; 

 d. Aspek teknis; 

 e. Aspek keuangan. 

 3. Jadwal pelaksanaan pengadaan, penyusunan jadwal 

pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang 

cukup untuk semua tahapan proses pengadaan. 

 4. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan 

cermat. 

 5. Dokumen pelelangan umum paling kurang memuat: 

 a. Undangan kepada para peserta lelang; 

 b. Instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang 

memuat : 
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1) Umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan 

dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen 

penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi 

kerja; 

2) Isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi 

dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi 

dokumen pelelangan umum; 

3) Persyaratan bahasa yang digunakan dalam 

penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang 

penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku 

penawaran, surat jaminan penawaran, usulan 

penawaran alternatif oleh peserta lelang, bentuk 

penawaran, dan penandatanganan surat penawaran; 

4) Cara penyampulan dan penandaan sampul 

penawaran, batas akhir waktu penyampaian 

penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang 

terlambat, serta larangan untuk perubahan dan 

penarikan penawaran yang telah masuk; 

5) Prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan 

larangan, klarifikasi dokumen penawaran, 

pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, 

koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang 

tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, 

formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian 

preferensi harga; 

c. Rancangan perjanjian kerjasama; 

d. Daftar kuantitas dan harga; 

e. Spesifikasi teknis dan gambar; 
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f. Bentuk surat penawaran; dan 

g. Bentuk kerjasama; 

h. Bentuk surat jaminan penawaran; 

i. Bentuk surat jaminan pelaksanaan; 

j. Dalam dokumen pelelangan umum harus 

dijelaskan metode penyampaian dokumen 

penawaran. 

B. Pelaksanaan Pengadaan: 

 1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta 

 a. Panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas 

tentang adanya pelelangan umum; 

 b. isi pengumuman paling kurang memuat: nama dan alamat 

Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah yang akan 

mengadakan pelelangan umum, uraian singkat mengenai 

pekerjaan yang akan dilaksanakan, perkiraan nilai 

pekerjaan, syarat-syarat peserta lelang, tempat, tanggal, 

hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pelelangan 

umum; 

 c. agar pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat 

sesuai dengan jangkauan masyarakat dan pengusaha yang 

dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut : 

  pengumuman pelelangan/prakualifikasi menggunakan 

surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta 

yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar 

nasional/internasional. 
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2. Prakualifikasi, mencakup penilaian terhadap : 

 a. Surat izin usaha pada bidang usahanya; 

 b. Kewenangan untuk menandatangani kontrak secara 

hukum; 

 c. Status hukum perusahaan, dalam arti perusahaan tidak 

dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan 

usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang 

menjalani sanksi pidana; 

 d. Pengalaman dalam Proyek Kerjasama Penyediaan 

Infrastruktur sejenis; 

 e. Kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta 

personil; 

 f. Surat dukungan keuangan dari bank; dan 

 g. Ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang 

diperlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan 

khusus/spesifik/ teknologi tinggi. 

 3. Tata Cara Prakualifikasi: 

 a. Pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum; 

 b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi; 

 c. Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh peserta lelang; 

 d. Evaluasi dokumen prakualifikasi; 

 e. Penetapan daftar peserta lelang yang lulus prakualifikasi 

oleh Panitia Pengadaan; 

 f. Pengesahan hasil prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan; 

 g. Pengumuman hasil prakualifikasi; 

 h. Pengajuan keberatan oleh peserta lelang yang tidak lulus 

prakualifikasi kepada Menteri/Ketua Lembaga/Kepala 

Daerah, apabila ada; 
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 i. Penelitian dan tindak lanjut atas Sanggahan terhadap hasil 

prakualifikasi; 

 j. Evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan apabila 

sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar 

dan pengumuman hasil evaluasi ulang. 

 4. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan dan 

Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum : 

 a. Daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan 

oleh Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah; 

 b. Apabila peserta lelang yang lulus prakualifikasi kurang 

dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan proses 

prakualifikasi ulang dengan mengundang peserta lelang 

yang baru; 

 c. Apabila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi 

diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang 

yang baru atau keseluruhan peserta lelang masih kurang 

dari 3 (tiga) peserta, maka Panitia Pengadaan melanjutkan 

proses pelelangan umum; 

 d. Semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar 

peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen 

pelelangan umum; 

 e. Peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen 

pelelangan umum dari Panitia Pengadaan. 

 5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) 

 a. Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu 

yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta lelang yang 

terdaftar dalam daftar peserta lelang; 
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 b. Ketidakhadiran peserta lelang pada saat penjelasan lelang 

tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan 

penawaran; 

 c. Dalam acara penjelasan pelelangan umum, harus 

dijelaskan kepada peserta mengenai: 

1) Metode pelelangan;. 

2) Cara penyampaian penawaran; 

3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen 

penawaran; 

4) Acara pembukaan dokumen penawaran; 

5) Metode evaluasi; 

6) Hal-hal yang menggugurkan penawaran; 

7) Bentuk perjanjian kerjasama; 

8) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan 

preferensi harga atas penggunaan produksi dalam 

negeri; 

9) Besaran, masa berlaku dan pihak yang dapat 

mengeluarkan jaminan penawaran. 

 d. Apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat 

memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan 

peninjauan lapangan; 

 e. Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen 

pelelangan umum yang berupa pertanyaan dari peserta 

dan jawaban dari Panitia Pengadaan serta keterangan lain 

termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus 

dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang 

ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan minimal 1 

(satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan 
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bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelangan 

umum. 

 f. Apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud pada huruf e 

terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting 

yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan harus 

menuangkan ke dalam adendum dokumen pelelangan 

umum. 

 6. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran 

 a. Metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen 

penawaran harus mengikuti ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan umum; 

 b. Metode penyampaian dokumen penawaran yang akan 

digunakan harus dijelaskan pada waktu acara pemberian 

penjelasan; 

 c. Panitia Pengadaan mencatat waktu, tanggal dan tempat 

penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui 

pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke 

dalam kotak/tempat pelelangan; 

 d. Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen 

penawaran, Panitia Pengadaan membuka rapat 

pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan 

para peserta lelang bahwa saat pemasukan dokumen 

penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak 

dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan 

dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen 

penawaran yang masuk; 

 e. Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos dan 

diterima terlambat, Panitia Pengadaan membuka sampul 

luar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat 
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peserta lelang dan memberitahukan kepada peserta lelang 

yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh 

dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran 

disertai dengan bukti serah terima; 

 f. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan 

penyampaian penawaran untuk hal-hal yang tidak 

penting. Dalam hal dilakukan perubahan waktu 

penutupan penyampaian penawaran maka perubahan 

tersebut harus dituangkan di dalam adendum dokumen 

pelelangan umum dan disampaikan pada seluruh peserta 

lelang; 

 g. Pembukaan dokumen penawaran: 

 1) Panitia Pengadaan meminta kesediaan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta lelang 

yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi 

dari peserta lelang yang hadir, Panitia pengadaan 

menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan 

dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu 

yang telah ditentukan Panitia Pengadaan. Setelah 

sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, wakil 

peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara 

pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen 

penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) 

orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk 

secara tertulis oleh Panitia Pengadaan; 

 2) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat 

pemasukan dokumen penawaran dan menghitung 

jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak 

dihitung surat pengunduran diri) dan apabila 
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penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, 

pelelangan umum tidak dapat dilanjutkan dan harus 

diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan 

mengundang calon peserta lelang yang baru; 

 3) Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem 

dilakukan sebagai berikut: 

  a) Panitia Pengadaan membuka kotak dan sampul I 

dihadapan peserta lelang. 

  b) Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis 

dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara 

pembukaan dokumen penawaran sampul I. 

  c) Sampul II yang berisi data harga disampaikan 

kemudian oleh peserta lelang dalam hal telah 

dinyatakan lulus persyaratan teknis dan 

administrasi. 

 4) Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan 

membacakan dihadapan para peserta lelang mengenai 

kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas: 

  a) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum 

masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum 

harga penawaran; 

  b) Jaminan penawaran asli; 

  c) Dokumen penawaran teknis dan dokumen 

pendukung lainnya yang disyaratkan dalam 

dokumen pelelangan umum. 

 5) Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan 

penawaran pada waktu pembukaan penawaran 
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kecuali untuk penawaran yang terlambat 

memasukkan/menyampaikan penawarannya; 

 6) Panitia Pengadaan segera membuat berita acara 

pembukaan dokumen penawaran terhadap semua 

penawaran yang masuk; 

 7) Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara 

ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang 

hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang yang sah 

yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir; 

 8) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan 

penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus 

dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaan 

penawaran (BAPP); 

 9) BAPP dibagikan kepada wakil peserta lelang yang 

hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran. 

 7. Evaluasi Penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

telah diatur dalam dokumen pelelangan. 

 8. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan 

 a. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan dari hasil 

evaluasi yang dituangkan dalam berita acara hasil 

pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan 

pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang 

digunakan, sampai dengan penetapan urutan 

pemenangnya berupa daftar peserta lelang. BAHP 

ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Panitia 

Pengadaan atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari 

jumlah anggota Panitia; 

 b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan 

kontrak; 
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 c. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut : 

 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran 

dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari 

masing-masing peserta lelang; 

 2) Metode evaluasi yang digunakan; 

 3) Rumus yang dipergunakan; 

 4) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu 

mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; 

 5) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta 

lelang yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan 

evaluasi; 

 6) Penetapan urutan dari I (satu) calon pemenang dan 2 

(dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang 

memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan 

pernyataan bahwa pelelangan umum dinyatakan 

gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. 

Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang 

dari 3 (tiga), maka peserta lelang tersebut tetap 

diusulkan sebagai calon pemenang lelang. 

 9. Penetapan Pemenang Lelang 

 a. Panitia Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang 

berdasarkan hasil evaluasi; 

 b. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan 

kepada Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah untuk 

menetapkan pemenang lelang. Laporan tersebut disertai 

usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan 

lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengambil keputusan. 
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 c. Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah menetapkan 

pemenang lelang berdasarkan usulan dari Panitia Lelang. 

 d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan 

pemenang lelang adalah : 

 1) Dokumen pelelangan umum, beserta adendum (bila 

ada); 

 2) Berita acara pembukaan penawaran (BAPP); 

 3) Berita acara hasil pelelangan (BAHP); 

 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan; 

 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang lelang dan 

cadangan calon pemenang yang telah diparaf Panitia 

Pengadaan dan 2 (dua) wakil peserta lelang; 

 6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan 

pemenang lelang dan mengakibatkan 

penawaran/jaminan penawaran habis masa 

berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada 

seluruh peserta lelang untuk memperpanjang surat 

penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang 

lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan 

sanksi. 

 10. Pengumuman Pemenang Lelang 

Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia 

Pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) 

hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang 

lelang dari Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. 

 11. Sanggahan Peserta Lelang 

 a. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan 

pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan 
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sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam 

jangka waktu yang memadai. 

 b. Sanggahan disampaikan kepada Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah, disertai bukti-bukti terjadinya 

penyimpangan. 

 c. Sanggahan diajukan oleh peserta lelang baik secara 

sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang 

lain. 

 12. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang 

 a. Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah menerbitkan Surat 

Penetapan Pemenang Lelang sebagai pelaksana Proyek 

Kerjasama, dengan ketentuan : 

 1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau 

 2) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang 

menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak 

benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa 

sanggah. 

 b. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang wajib 

menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan 

mengundurkan diri dan masa penawarannya masih 

berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat 

dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara 

obyektif oleh Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah, 

dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta 

lelang menjadi barang milik negara. 

 c. Terhadap pemenang mengundurkan diri dengan alasan 

yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih 

berlaku, di samping jaminan penawaran yang 

bersangkutan menjadi barang milik Negara, pemenang 
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tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk 

mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek 

Kerjasama selama 2 (dua) tahun. 

 d. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan 

sebagai pemenang mengundurkan diri, maka penetapan 

pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang 

urutan kedua (jika ada), dengan ketentuan : 

 1) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut 

harus terlebih dahulu mendapat penetapan 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; 

 2) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua 

masih berlaku atau sudah diperpanjang masa 

berlakunya. 

 e. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga 

mengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat 

dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) 

dengan ketentuan : 

 1) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih 

dahulu mendapat penetapan Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah; 

 2) Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang 

urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang; 

 3) Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan 

kedua menjadi barang milik negara; 

 4) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, 

dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan 

sanksi sebagaimana tersebut pada butir 12 c di atas. 
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 f. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, 

dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan 

sanksi sebagaimana tersebut pada butir 12 c di atas. 

Kemudian Panitia Pengadaan melakukan pelelangan 

ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari 

calon pemenang lelang urutan ketiga menjadi barang milik 

Negara. 

 g. Surat Penetapan Pemenang harus dibuat paling lambat 5 

(lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan 

pemenang lelang dan segera disampaikan kepada 

pemenang lelang. 

 h. Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Pemenang 

Lelang disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) 

sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. 

 13. Pelelangan Ulang 

Pelelangan Ulang dilakukan berdasarkan pertimbangan: 

 a. penawaran yang diajukan tidak memenuhi persyaratan 

yang ada didalam dokumen pelelangan; 

 b. hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) penawaran yang 

memenuhi persyaratan yang ada di dalam dokumen 

pelelangan. 

 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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BAB III 

LANGKAH DAN MEKANISME PELAKSANAAN 

CSR PARIWISATA 

 

 

3.1. Jenis Kegiatan CSR Pariwisata Perkotaan 

Situmorang (2011: 32), Cahyadi (2012: 2) dan Olendino (2009: 

1) dalam Dartini (2013) mengemukakan model atau pola 

penyaluran Dana CSR yang biasanya dilakukan oleh beberapa 

perusahaan meliputi: 

1. Menjalankan CSR secara langsung dengan menyelenggarakan 

sendiri  kegiatan sosial atau menyerahakan sumbangan 

kepada masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan 

tugas ini, perusahaan bisa menugaskan salah satu staf, seperti 

corporate secretary atau publik affair manager atau menjadi 

bagian dari tugas divisi human resourse development atau public 

relations.  

2. CSR bisa pula dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi 

sosial milik perusahaan atau groupnya. Perusahaan 

mendirikan yayasan yang terpisah dari organisasi induk 

perusahaan namun tetap harus bertanggungjawab kepada 

CEO atau dewan direksi. Model ini merupakan adopsi yang 

lazim dijalankan di negara maju. Perusahaan menyediakan 

dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan 

untuk operasional yayasan.  

3. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR 
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melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain, misalnya 

dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, atau 

lembaga konsultan baik dalam mengelola maupun dalam 

melaksanakan kegiatannya.  

4. Beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah konsorsium 

untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Perusahaan 

turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu 

lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. 

Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan yang 

mendukungnya Akan secara proaktif menjalin kerjasama 

dengan berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan 

program yang telah disepakati.   

Jenis kegiatan CSR pariwisata perkotaan di Surabaya yang 

diusulkan di bawah ini disusun berdasarkan penggalian data yang 

diperoleh dari berbagai sumber, yakni, (1) observasi pelaksanaan 

CSR pariwisata di dalam dan luar Surabaya, (2) wawancara dan 

focus group discussion dengan pengelola obyek wisata, perusahaan 

yang beroperasi di ranah pariwisata, (3) desk review dari berbagai 

sumber terkait, khususnya, Laporan Penelitian ‚Fasilitasi 

Pemanfaatan CSR dalam rangka Pengembangan Desa Wisata‛, PT 

Icons Laroiba Mitra, Jakarta, ‚CSR for Better Life: Indonesian 

Context CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal‛ (Maria R. 

Nindita Radyati, 2008), dan Tesis Dartini (2013) tentang 

Pengembangan Model Pelaksanaan CSR bidang Pendidikan di 

Kabupaten Purbalingga. 

Beberapa bidang yang dapat menjadi fokus kegiatan CSR 

pariwisata perkotaan di Surabaya: sumber daya manusia, 

pemasaran, produk dan sarana prasana. Keempat bidang atau 
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aspek tersebut diarahkan seluruhnya pada pengembangan sektor 

pariwisata. Maka CSR pariwisata perkotaan bertujuan memperkuat 

kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, 

pengembangan strategi dan praktek pemasaran pariwisata, 

peningkatan kualitas produk dan sarana prasarana sektor 

pariwisata. 

Contoh beberapa kegiatan CSR pariwisata yang berdampak 

terhadap pengembangan produk pariwisata: 

- Melakukan fasilitasi untuk merenovasi local homestay dan 

sarana penunjang. Keberadaan local homestay menjadi salah 

satu instrumen pelaksanaan moda pariwisata berbasis 

masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang positif 

kepada masyarakat.  

- Melakukan pembangunan atau renovasi tempat pentas 

outdoor bagi pementasan kesenian masyarakat. Diyakini 

bahwa setiap komunitas atau masyarakat memiliki 

karakteristik dan daya tarik masing-masing, maka sarana 

untuk mengakomodasi apresiasi seni-budaya masyarakat 

dirasa perlu dikembangkan di berbagai tempat, tidak hanya 

di Gedung Kesenian milik pemerintah kota. Yang dimaksud 

tempat pentas outdoor tidak perlu mewah dan mahal, namun 

dibuat sederhana dan bersahaja. Termasuk dalam upaya CSR 

di ranah ini adalah melakukan fasilitasi dalam bentuk 

pengadaan bahan atau alat yang diperlukan untuk 

peningkatan apresiasi seni budaya. 

- Di samping daya tarik karakteristik lokal yang dapat 

dikembangkan dan dikenalkan kepada publik (wisatawan), 

berupa seni-budaya lokal, juga termasuk di sini adalah 
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kreativitas masyarakat dalam menciptakan produk kerajinan. 

Karena itu, upaya CSR pariwisata yang relevan dengan 

kebutuhan masyarakat perkotaan di Surabaya salah satunya 

dengan cara melakukan fasilitasi dan pengadaan bahan dan 

alat untuk pembuatan produk kerajinan. Di samping produk 

industri kreatif masyarakat dalam bentuk kerajinan, 

keunggulan produk kuliner di berbagai wilayah/komunitas 

masyarakat Surabaya juga perlu mendapat perhatian 

sekaligus apresiasi. Karena itu, aksi CSR bidang pariwisata 

dapat pula diterapkan melalui pengadaan bahan dan alat 

untuk pengembangan kuliner. Karena itu, atraksi wisata di 

kota Surabaya akan terdiversifikasi, di mana wisata kuliner 

turut berkontribusi dalam meningkatkan daya tarik dan daya 

saing pariwisata Surabaya. 

- Dukungan keterlibatan sektor usaha terhadap pengembangan 

obyek wisata di Surabaya tidak terbatas pada kontribusi 

dana. Beberapa aksi CSR yang telah dilakukan perusahaan 

yang berdampak pada pengembangan produk wisata 

Surabaya menunjukkan bahwa aksi CSR yang kreatif, di 

mana tidak semata-mata pemberian dana, justru memberikan 

kesan yang positif. Banyak contoh dan inspirasi aksi CSR 

pariwisata untuk kategori ini, pertama, dukungan 

perusahaan cat AkzoNobel dalam meremajakan bangunan 

cagar budaya di Surabaya dengan cara pengecatan ulang. 

Kedua, dukungan perusahaan lampu Philips yang 

memberikan penerangan elegan pada beberapa landmark kota 

Surabaya. Renovasi atau peremajaan obyek wisata tersebut, 

termasuk membuat even wisata di obyek wisata tertentu yang 
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ingin dipopulerkan dan menciptakan atraksi wisata baru. 

Terkait aksi CSR pariwisata dalam kemasan even wisata 

dapat ditemui pada kegiatan Resolusi Nusa Damai yang 

disponsori oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) di Tugu 

Pahlawan seperti produk CSR Museum House of Sampoerna 

dalam bentuk Surabaya Heritage Track bus, PT Pelindo 

Marine Service melalui kapal wisata Artama Cruise III, 

beberapa kampung wisata di Surabaya seperti Kampung 

Wisata Jambangan dan taman kota yang tersebar di Surabaya 

karya Telkom dan perusahaan BUMN lainnya, merupakan 

aksi CSR pariwisata perkotaan dalam bidang pengembangan 

produk wisata. 

Contoh kegiatan CSR pariwisata yang berdampak terhadap 

peningkatan pasar pariwisata: 

- Beberapa obyek wisata memiliki kendala dalam 

pengembangan media pemasaran, baik dalam bentuk media 

cetak atau elektronik. Namun dalam ranah ini, dukungan 

melalui aksi CSR untuk pengembangan pemasaran tidak 

harus dalam bentuk sumbangan dana, melainkan dapat 

diwujudkan dalam bentuk bantuan desain media promosi. 

Kelemahan media promosi obyek wisata biasanya terletak 

pada buruknya desain dan rendahnya kualitas material 

promo, misalnya kualitas kertas brosur promo.  

- Ada pula aksi CSR yang sederhana namun berdampak 

signifikan pada pengembangan pasar wisata. Hal ini 

dilakukan dalam bentuk, misalnya, melaksanakan kegiatan 

yang berlokasi di area obyek wisata, misalnya kegiatan family 

gathering, out bound dan kegiatan perusahaan lainnya. 
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Diyakini bahwa pasar korporat memiliki kontribusi yang 

signifikan kepada setiap obyek wisata, maka benefit yang 

diperoleh obyek wisata yang menjadi venue penyelenggaraan 

kegiatan korporat akan sangat besar dan berdampak di 

kemudian hari. Termasuk dalam ranah ini, atau yang setipe 

dengan aksi CSR ini adalah merintis kerjasama partnership 

dengan obyek wisata sebagai pendukung even MICE, 

misalnya. Dalam konteks ini, kegiatan pre-event atau post-event 

MICE dapat dilakukan di obyek wisata yang ditetapkan 

sebagai partner perusahaan. Selain itu, dapat pula aksi CSR 

pariwisata melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan, 

misalnya SMK jurusan pariwisata atau lembaga pendidikan 

tinggi yang memiliki jurusan pariwisata, untuk menjadikan 

obyek-obyek wisata pilihan sebagai laboratorium pendidikan 

di luar kelas. Tentu saja, mutu dan kesiapan obyek wisata 

tersebut harus lebih dulu dipastikan layak. 

- Terkait dengan pengembangan pasar dan strategi pemasaran 

pariwisata perkotaan, penempelan logo atau merk pariwisata 

kota Surabaya (city branding) Sparkling Surabaya di ribuan 

armada taksi Blue Bird di Surabaya, termasuk kategori ini. 

Contoh beberapa kegiatan CSR pariwisata yang mengarah 

pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan selanjutnya 

diharapkan berdampak terhadap pengembangan produk dan pasar 

pariwisata, khususnya pada obyek wisata yang disentuh SDM-nya: 

- Program pelatihan berbagai bidang yang relevan dengan 

pengembangan produk dan pasar pariwisata. Beberapa topik 

pelatihan yang dapat dilakukan, sebagaimana juga 
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direkomendasikan dalam pola pemanfaatan CSR untuk 

pengembangan desa wisata, adalah sebagai berikut:  

- Bahasa asing 

- Pengelolaan dan manajemen keuangan bagi desa wisata 

- Pembuatan souvenir 

- Pengelolaan homestay 

- Pemasaran berbasis IT 

- Pengembangan kuliner berbahan lokal 

- Peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelolaan di 

bidang pariwisata dan budaya 

- Tata kelola administrasi dan keuangan 

- Manajemen pengelolaan obyek wisata 

- Pengembangan jejaring bagi pengelola obyek wisata 

- Pengembangan paket wisata  

- Pendidikan konservasi  

Beberapa topik pelatihan di atas selama ini secara kontinyu 

telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Surabaya bekerjasama dengan berbagai pihak selaku trainer, 

salah satunya adalah Pariwisata dan Perhotelan Universitas 

Ciputra Surabaya. Antusiasme peserta pelatihan yang 

dilakukan secara berkesinambungan dengan topik yang 

relevan tersebut dinilai cukup tinggi. Keberadaan Forum 

Komunikasi Obyek Wisata Surabaya yang mengorganisir 

puluhan pengelola obyek wisata di Surabaya tersebut dinilai 

cukup membantu dalam komunikasi dan koordinasi. 

- Di samping program pelatihan, pola yang dapat dilakukan 

untuk menyentuh aspek SDM adalah melalui studi banding, 

dan jika diperlukan menggunakan pola magang, ke obyek 
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wisata lain yang dinilai layak menjadi role model. Tak 

menutup kemungkinan, selain pola studi banding dan 

magang, pemberian beasiswa untuk pengembangan kapasitas 

diri dalam pengelolaan obyek wisata juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan skema CSR pariwisata. 

Contoh kegiatan CSR pariwisata dalam hal pengembangan 

sarana dan prasarana: 

- Beberapa ODTW Surabaya memiliki karakteristik wisata 

outdoor. Namun sekaligus menunjukkan adanya potensi yang 

mengarah pada kurang menariknya obyek wisata tersebut, 

karena biasanya terkendala biaya perawatan serta peremajaan 

sarana dan wahana wisata. Beberapa obyek wisata 

membutuhkan bantuan pengadaan kelengkapan atraksi 

misalnya perlengkapan tracking, outbound, dan sebagainya. 

- Pada beberapa obyek wisata tampak ada kekurangan dalam 

hal sarana dan prasarana. Di antaranya, papan informasi, 

loket, papan penunjuk arah, pintu gerbang, area parkir, art 

shop atau show room untuk penjualan barang cendera mata, 

area food court, toilet, area tempat ibadah, lingkungan yang 

kondusif dan wahana wisata.  

- Secara umum, perbaikan eksterior dan interior obyek wisata 

diperlukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Mulai 

sarana pendingin ruangan, penerangan area obyek wisata, 

hingga tempat duduk untuk pengunjung, meskipun 

sederhana namun sangat vital dalam mendukung sarana dan 

prasarana, yang selanjutnya berdampak pada kepuasan 

berwisata. Di sini dapat terlihat bahwa aksi CSR pariwisata 

dapat dilakukan dengan cara sederhana, tidak perlu mewah 
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dan mahal, dengan pengamatan yang cermat untuk 

menyentuh aspek elementer yang diperlukan obyek wisata. 

Beberapa prinsip penyaluran Dana CSR pariwisata perkotaan 

yang dapat diterapkan dalam konteks obyek wisata Surabaya, 

mengadopsi prinsip penyaluran Dana CSR desa wisata adalah 

sebagai berikut: 

1) Mendorong kemandirian penerima aksi CSR, baik obyek 

wisata maupun dalam bentuk penyelenggaraan suatu 

even wisata 

2) Berorientasi pada pengembangan SDM  

3) Memberdayakan masyarakat 

4) Menghindari bantuan secara tunai 

5) Mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang 

berkelanjutan 

6) Bersifat komunal 

7) Transparan, akuntabel dan partisipatif, dan 

8) Diberikan melalui seleksi atau evaluasi oleh perusahaan. 

Prinsip pelaksanaan CSR di atas sesuai dengan prinsip 

pelaksanaan CSR secara universal, terdiri dari: akuntabilitas, 

transparansi, perilaku etis, penghormatan kepada kepentingan 

stakeholder, kepatuhan kepada hukum, penghormatan kepada 

Norma perilaku internasional, dan penegakan HAM.  

 

3.2. Tahapan/Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan 

CSR  

Secara ringkas, tahapan pelaksanaan CSR mengacu pada 

rekomendasi Radyati (2008: 55) terdiri dari 4 langkah, di mana di 
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setiap tahapan terkait dengan kepemimpinan dan komitmen 

pimpinan, sebagai berikut:  

- Tahap 1: Policy setting/perumusan kebijakan 

Dalam tahapan ini, komitmen pimpinan tidak berhenti 

sampai perumusan konsep kebijakan CSR, tetapi dalam 

cakupan yang lebih luas. Komitmen pimpinan dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni: 

1) Membentuk bagian khusus CSR dalam jajaran Direksi 

atau struktur organisasi 

2) Komitmen harus dituangkan dalam pernyataan tertulis 

yang dirumuskan dalam Corporate Commitment Contract 

(Corporate long-term and short-term plans). Commitment 

contract harus disetujui oleh pihak manajemen dan 

serikat pekerja 

3) Komitmen direksi harus diwujudkan dalam penyediaan 

dana untuk mendukung program CSR yang dapat 

berasal dari profit perusahaan, anggaran biaya marketing 

atau deviden. 

- Tahap 2: Program development 

Dalam tahapan ini, yakni bagaimana mengaplikasikan tahap 

1, beberapa kiat yang dapat digunakan dalam tahap aplikasi 

adalah: 

1) Pembuatan konsep perencanaan kegiatan CSR yang jelas, 

lengkap dan terinci, yakni sampai dengan teknis 

pelaksanaan kegiatan atau program 
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2) Melatih kontak person untuk memimpin pelaksanaan 

program CSR sehingga pelaksanaannya dipimpin oleh 

SDM yang kompeten 

3) Melakukan kegiatan monitoring atas kemajuan program 

4) Selalu mengevaluasi program CSR yang telah berjalan 

dengan cara membuat sistem pelaporan atas kemajuan, 

keberhasilan, kegagalan, dan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam menjalankan program CSR 

5) Mendesain sistem penghargaan bagi seseorang yang 

telah berhasil melaksanakan program CSR yang baik, 

yakni yang dapat menaikkan citra baik perusahaan. 

6) Memberikan sanksi bagi kontak person yang tidak 

mampu menyelesaikan program CSR tanpa alasan yang 

jelas. 

7) Merumuskan kegiatan-kegiatan untuk memelihara 

keberlanjutan program CSR yang sedang dan telah 

berjalan. 

- Tahap 3: System Installation 

Tahapan ini merupakan pelaksanaan program CSR. 

Diharapkan dalam pelaksanaan program CSR melibatkan 

masyarakat. 

- Tahap 4: Measurement and Reporting 

Tahapan ini merupakan evaluasi pelaksanaan CSR. 

Secara lebih teknis, tahapan pelaksanaan CSR di atas dapat 

dijabarkan menjadi beberapa sub tahapan, berikut ini: 
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1. Tahap Need Assessment 

Sebelum merumuskan kebijakan dan perencanaan teknis 

CSR, perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu 

kebutuhan pemangku kepentingan utama mereka (need assessment). 

Dengan kata lain, perusahaan harus menentukan target dari CSR, 

karena tidak mungkin perusahaan memenuhi semua kebutuhan 

masyarakat di daerah yang dituju.  

Jadi, perusahaan harus menentukan siapa target komunitas 

dan di mana daerah yang akan dijadikan sasaran kegiatan CSR. 

Proses identifikasi target dilakukan dengan berbagai cara, pada 

umumnya perusahaan melibatkan pihak ketiga yang disebut 

dengan ‘masyarakat kunci’ yang biasanya terdiri dari perkumpulan 

masyarakat setempat. 

Needs assessment yang telah dipraktekkan oleh perusahaan 

adalah: 

- Melibatkan konsultan, para anggota masyarakat, dan 

LSM lokal 

- Menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), 

yang merupakan metode penelitian untuk mempelajari, 

memahami atau memperoleh gambaran mengenai 

sekelompok masyarakat atau komunitas yang saling 

berinteraksi (Neuman, 2006). Biasanya metode ini 

dilaksanakan di suatu lokasi atau daerah tertentu, dan 

sangat tepat bagi perusahaan jika ingin memperoleh 

pemahaman mengenai kebutuhan dari para masyarakat 

target CSR-nya. 

- Menerima masukan dari CEO perusahaan, pihak 

manajemen/karyawan 
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Sedangkan strategi needs assessment disarankan sebagai berikut: 

- Dilakukan langsung oleh para pegawai di masing-masing 

daerah yang Akan meng-approach masyarakat untuk 

mendengarkan kebutuhan mereka. 

- Strategi komunikasi dengan masyarakat harus 

melibatkan masyarakat kunci dan biarkan mereka yang 

mengorganisasi dialog-dialog semacam ini 

- Berkoordinasi dengan Pemda dalam proses pemetaan 

kebutuhan. 

Mengacu pada Susanto (2009), penilaian terhadap CSR 

bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, peluang dan tantangan 

yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR. 

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan 

dan menguji informasi yang relevan mengenai produk, layanan, 

proses pengambilan keputusan serta aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan perusahaan agar dapat secara akurat menentukan posisi 

perusahaan saat ini berkaitan dengan aktivitas CSR. Penilaian CSR 

yang tepat harus memberikan pemahaman mengenai: 

- Nilai-nilai dan etika perusahaan 

- Dorongan eksternal dan internal yang memotivasi 

perusahaan menjalankan aktivitas CSR 

- Isu-isu penting seputar CSR yang dapat memberikan 

dampak bagi perusahaan 

- Stakeholder-stakeholder kunci 

- Struktur pengambilan keputusan yang berlaku dalam 

perusahaan saat ini, kekuatan dan kelemahannya dalam 

hal mengimplementasikan program CSR yang 

terintegrasi 
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- Implikasi terhadap sumber daya manusia dan anggaran 

yang dimiliki 

- Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan CSR yang 

tengah berjalan 

 

2. Tahap Perencanaan  

Langkah 1 :  identifikasi CSR perusahaan  

Langkah 2 : perusahaan mengidentifikasi potensi obyek 

wisata  

Langkah 3 :  Dinas Pariwisata melalukan pendampingan 

dan konsultasi usulan dari obyek wisata dalam 

merumuskan usulan program  yang akan 

diajukan dan diketahui oleh Kelurahan, 

Kecamatan  dan Dinas Pariwisata kota 

Dalam tahap perencanaan perlu diperhatikan beberapa aspek 

di bawah ini: 

- Status kepemilikan tanah atau area obyek atau penerima 

CSR, apakah aset Pemerintah Kota Surabaya, milik 

swasta atau perorangan. Apabila aset milik swasta atau 

perorangan, mekanisme perencanaan dan pelaksanaan 

aksi CSR lebih sederhana ketimbang aset milik Pemkot 

Surabaya. 

- Apabila obyek CSR adalah aset Pemkot Surabaya, maka 

perlu pengajuan proposal dan surat kepada Walikota 

Surabaya. Proses selanjutnya akan ditangani Bagian 

Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya. Di sini, Bagian 

Kerjasama bekerja berlandaskan pada produk 

perundangan yang terkait kerjasama, di antaranya, 
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- Undang-undang Nomer 25 tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal 

- Undang-undang Nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 

- Peraturan Pemerintah Nomer 56 tahun 2011 tentang 

Kerjasama Pemerintah dengan Badah Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur 

- Peraturan Pemerintah Nomer 2 tahun 2012 tentang Hibah 

- Peraturan Pemerintah Nomer 47 tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas 

- Setelah dilakukan kajian proposal dari perusahaan dan 

peraturan perundangan yang berlaku oleh Bagian 

Kerjasama Pemkot Surabaya, tahap selanjutnya adalah 

Bagian Kerjasama Pemkot Surabaya melakukan 

survey/peninjauan dengan membentuk tim. Tugas dari 

tim ini untuk menentukan skema yang akan diterapkan 

menindaklanjuti proposal perusahaan. Ada 2 skema yang 

menjadi pilihan, yakni hibah dan kerjasama. 

- Setelah ditetapkan skema yang diterapkan, tahap 

selanjutnya adalah penandatanganan Nota Kerjasama 

atau MoU antara Pemkot Surabaya (dalam hal ini 

Walikota Surabaya) dengan pihak perusahaan. 

Terdapat tiga pendekatan untuk perencanaan CSR, yang 

disebut dengan tiga jenis Community Development Approach: 

- Development for Community   

- Development with Community 

- Development of Community 
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Keterangan 

Development 

for 

Community 

Development 

with 

Community 

Development of 

Community 

Inisiator/pencetus Perusahaan Perusahaan 

dan 

masyarakat 

Masyarakat 

Status 

perusahaan 

Sebagai 

pendonor 

Agen 

pembangunan 

Agen 

pembangunan 

Status 

masyarakat 

Sebagai obyek Sebagai 

subyek dan 

obyek 

Sebagai subyek 

Goal/tujuan Berorientasi 

pada hasil 

Beerorientasi 

pada hasil 

dan 

pembangunan 

yang 

berproses 

Pembangunan 

yang berproses 

Efek samping Dependent Dependent & 

self reliance 

(swadaya) 

Swadaya 

Jangka waktu Jangka 

pendek dan 

untuk tujuan 

tertentu 

Jangka 

menengah 

dan terus 

menerus 

Jangka 

menengah/panjang 

dan berkelanjutan 

Program Berorientasi 

pada 

perusahaan / 

sejalan 

dengan bisnis 

perusahaan 

Kebutuhan 

masyarakat 

dan bantuan 

oleh 

perusahaan 

Kebutuhan 

masyarakat 

Sumber :  CSR for Better Life: Indonesian Context CSR untuk 

Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Maria R. Nindita Radyati, 

2008: 63  

 



 

125 

Susanto (2009: 50-51) memaparkan tahapan-tahapan dalam 

pelaksanaan penilaian CSR yang memiliki benang merah 

yang Sama dengan referensi lain yang telah dipaparkan 

sebalumnya, sebagai berikut: 

- Membentuk Tim kepemimpinan CSR: biasanya Tim 

kepemimpinan CSR mencakup perwakilan dari dewan 

direksi, manajemen puncak dan pemilik, dan 

sukarelawan dari berbagai unit dalam perusahaan yang 

terkena dampak/terlibat dengan isu seputar CSR. 

- Merumuskan definisi program CSR: perumusan definisi 

program CSR Akan menjadi landasan bagi aktivitas 

penilaian selanjutnya. Dapat juga diidentifikasi nilai-nilai 

kunci yang memotivasi perusahaan. Melibatkan orang-

orang pada setiap tingkatan dalam perusahaan Akan 

lebih menjamin tercapainya tujuan dan penerimaan dari 

aktivitas CSR yang dilakukan. 

- Melakukan kajian terhadap dokumen, proses dan 

aktivitas perusahaan: dokumen ini dapat mencakup misi, 

kebijakan, code of conduct, prinsip-prinsip dan 

dokumen-dokumen operasional lainnya. Dapat juga 

mencakup dokumen-dokumen eksternal yang 

berhubungan dengan program-program atau inisiatif-

inisiatif yang melibatkan perusahaan. Hal ini berguna 

untuk menelusuri mengapa dokumen-dokumen ini 

dibuat serta pelajaran-pelajaran Apa yang bisa diambil. 

- Mengidentifikasi dan melibatkan stakeholder kunci: 

perusahaan mungkin saja melewatkan isu-isu penting 

yang sedang hangat di luar. Oleh karenanya, diskusi 
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dengan para stakeholder kunci, khususnya pihak 

eksternal, sangat penting guna memetakan kepentingan 

yang mereka miliki.  

3. Tahap Seleksi 

Langkah 4 :  perusahaan melakukan seleksi administrasi 

Langkah 5 :  pengecekan legalitas obyek wisata  

Langkah 6 : menetapkan proposal obyek wisata yang 

disetujui 

Langkah 7 :  perusahaan dapat melakukan MoU langsung 

dengan obyek wisata, dan apabila dianggap 

perlu, MoU dapat dilakukan melalui instansi 

terkait. 

4. Tahap Pelaksanaan 

Langkah 8 :  menyusun strategi pelaksanaan CSR, dan bila 

dimungkinkan perusahaan terlibat langsung 

dalam perumusan indikator keberhasilan 

program yang disepakati kedua belah pihak. 

Langkah 9 :  melaksanakan program CSR berdasarkan 

jangka waktu yang telah ditetapkan 

Langkah 10 : perusahaan dan atau Dinas Pariwisata 

melakukan monitoring  secara berkala. 

Langkah 11 :  Merumuskan kegiatan-kegiatan untuk 

menjamin terpeliharanya keberlanjutan 

kegiatan CSR yang sedang dan telah berjalan.  
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5. Tahap Monitoring 

Langkah 12 : perusahaan mengukur tingkat keberhasilan 

program dan melakukan upaya-upaya yang 

perlu dilakukan. 

6. Tahap Pelaporan 

Langkah 13 : obyek wisata menyusun pelaporan pelaksanaan 

program CSR berdasarkan jangka waktu 

pelaksanaan secara berkala. 

7. Tahap Evaluasi 

Langkah 14 : perusahaan melakukan penilaian hasil 

pelaksanaan program  CSR, bila dimungkinkan 

berdasarkan audit ISO 26000 

Kegiatan evaluasi keberhasilan CSR merupakan hal yang 

sangat penting. Evaluasi dilakukan untuk memonitor apakah 

program berjalan dengan baik atau tidak, untuk mengetahui 

seberapa banyak komunitas yang terlibat dan merasakan dampak 

positifnya.  

Perusahaan dapat membandingkan hasil CSR dengan Key 

Performance Indicators (KPI) yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Keberhasilan kegiatan CSR dapat juga diukur dengan menilai 

apakah ada value added bagi masyarakat jika dibandingkan kondisi 

mereka sebelum dan sesudah adanya program, salah satu 

ukurannya misalnya apakah mereka sudah berdaya secara 

ekonomis. Mengingat tujuan perusahaan adalah sustainability, maka 

monitoring berlangsung melalui proses pendampingan sampai 

masyarakat tersebut benar-benar mampu secara ekonomis bahkan 

bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat yang lain. 
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BAB IV 

CASE STUDY 

 

 

4.1. Even Pariwisata 

4.1.1. Jelajah Sabang-Padang 

Even jelajah sepeda Sabang-Padang yang dihelat Kompas 

bersama Perusahaan Gas Negara (PGN) dapat ditafsir dari berbagai 

aspek, salah satunya dari perspektif turisme. Di ranah pariwisata 

pun, even kreatif itu bermakna multidimensional. Di samping 

mempopulerkan destinasi baru yang kerap menjadi program 

Kementerian Pariwisata, juga dapat diartikan sebagai produk 

populer sport tourism. Tulisan ini sedikit mengulas dari pendekatan 

corporate social responsibility (CSR) bernafaskan turisme. 

Maaf jika berpraduga bahwa even sepedaan Sabang-Padang 

buah kerjasama lintas korporasi itu tidak disadari atau disengaja 

(by design) sebagai CSR pariwisata dalam bentuk even. Praduga itu 

menguat lantaran dalam observasi dan wawancara beberapa 

perusahaan di Surabaya yang melaksanakan program CSR, yang by 

accident memasuki ranah turisme, tidak menyadari bahwa apa yang 

dilakukan itu unik, kreatif sekaligus penting bagi tumbuhnya 

kepariwisataan di kota berjuluk kota pahlawan itu.  

Kesadaran bahwa turisme mesti ditumbuhkan dengan 

melibatkan dunia usaha tidak sebatas pada partisipasi 

pembangunan, tetapi juga perlu pada ranah partisipasi sosial. 

Untuk hal yang terakhir, agak ambigu, bias dan mungkin 
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dikotomis. Bahkan di beberapa temuan lapangan, asumsi dan 

dugaan CSR pariwisata itu gampang diperdebatkan. Namun 

baiklah fakta empirik itu menyiratkan pesan betapa CSR 

bernafaskan turisme perlu semakin dipopulerkan, mengikuti CSR 

bidang pendidikan, lingkungan hidup dan kesehatan yang lebih 

dulu populer. 

Artinya, CSR pariwisata harus disengaja, alias didesain, 

untuk kepentingan pertumbuhan turisme dalam berbagai bentuk. 

Diyakini bahwa tiada CSR yang sekadar aksi sosial / charity, hal itu 

sekali lagi tidak perlu diperdebatkan. Yang terpenting, niat baik 

yang diaktualisasikan lewat program yang rasional dan efektif 

bidang turisme mesti digulirkan terus. Kerjasama business to 

business yang secara tidak disengaja layak dilabeli CSR pariwisata 

seperti even Jelajah Sepeda Sabang-Padang, perlu ditumbuhkan 

dalam format dan model lainnya. 

Patron perjalanan atau travel pattern sebagai dasar pembuatan 

paket wisata untuk mendorong agar wisatawan memiliki alternatif 

tujuan wisata lain yang pernah dikembangkan Kementerian 

Pariwisata, seharusnya menjadi peluang bagi pelaksanaan program 

CSR bidang pariwisata. Kementerian Pariwisata melakukan 

pengembangan destinasi dengan fokus pada market attractiveness 

yang meliputi 14 provinsi dan pendekatan pada pushing product 

yang meliputi 8 provinsi dengan keunggulan yang dimiliki masing-

masing destinasi. Program pengembangan destinasi yang berfokus 

pushing product meliputi Tanjung Lesung (Banten), Raja Ampat 

(Papua Barat), Weh-Sabang (Nanggroe Aceh Darussalam), Togean-

Tomini (Sulteng), Wakatobi (Sultra), Banda (Maluku), Tanjung 

Putting (Kalteng), dan Derawan (Kaltim). Sedangkan 
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pengembangan destinasi dengan fokus Market Attractiveneness di 14 

provinsi antara lain Bromo-Tengger-Semeru (Jatim), Danau Batur 

(Bali), Toba-Nias (Sumut), Komodo-Kelimutu (NTT), Kepulauan 

Seribu-Kota Tua (DKI Jakarta) (budpar.go.id).  

Sinergi business to business dan business to government dalam 

bingkai kerjasama pariwisata seperti yang marak dilakukan di 

Surabaya, sekiranya paralel dan mendukung program 

pengembangan destinasi dan peningkatkan kunjungan wisatawan 

ke destinasi baru di Tanah Air. Di Surabaya, bentuk CSR yang 

merupakan skema B to G terdiri dari skema hibah dan kerjasama. 

Paling tidak ada 6 dasar hukum yang terkait hal tersebut, 

Permendagri 69/2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan, 

Permendagri 19/2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas 

Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Permendagri 22/2009 tentang 

Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Peraturan 

Pemerintah 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama 

Daerah, Peraturan Pemerintah 56/2011 tentang Kerjasama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, 

dan Peraturan Pemerintah 2/2012 tenang Hibah. 

Sebagaimana pariwisata merupakan industri yang terkait 

dengan berbagai aspek, demikian pulalah CSR bidang pariwisata 

merupakan kerja lintas kedinasan/departemen. Produk populer 

CSR di Surabaya yang by accident merupakan bentuk kontribusi 

bidang turisme adalah renovasi taman kota. Renovasi serta 

perawatan taman dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina 

Marga dan Pematusan, inti taman dikerjakan oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan, pengamanan sekitar area taman 

menjadi tanggung jawab Satpol PP, penataan pedagang kaki lima 
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dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM, pengemasan menjadi 

obyek wisata menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Teamwork 

lintas kedinasan menjadi ciri khas CSR bidang pariwisata. 

Oleh karena identitasnya adalah CSR pariwisata, maka obyek 

CSR adalah semua aspek yang terkait dengan kegiatan wisata, 

termasuk di dalamnya taman kota yang merupakan destinasi 

wisata, serta pengembangan destinasi wisata baru seperti 

Kampung Wisata yang mulai marak tumbuh sejak tahun 2005. 

Semisal, Kampung Wisata Jambangan merupakan produk wisata 

kontemporer yang unik dan berkualitas berkat kerja keras warga 

setempat dan kontribusi CSR beberapa perusahaan, seperti 

Unilever dan Pembangkit Jawa Bali (PJB).  

Ada fenomena unik yang ditemukan di lapangan dalam hal 

kecenderungan perusahaan yang melakukan CSR di bidang 

pariwisata sebagai social response (Susanto, 2003), karena semata-

mata untuk berkontribusi atau sebagai ungkapan rasa terima kasih 

kepada pemerintah dan masyarakat. Hal itu terjadi pada salah satu 

armada taksi nasional yang ‘sukarela’ mengampanyekan city 

branding melalui penempelan stiker pada lima ribu armadanya. 

Sekiranya CSR pariwisata semakin populer dan tidak sulit untuk 

dilakukan. 

Gempita Bersepeda 

Berbagai daerah di Tanah Air menemukan 'formula baru' 

pengemasan produk wisata daerah sekaligus pengemasan promosi 

yang up to date. Belakangan ini, even bersepeda semakin menarik 

tidak hanya mengangkat gengsi komunitas pesepeda, aktivitas 

bersepeda dan produk sepeda itu sendiri, namun lebih dari itu, 

sepeda menjadi 'peluru' bagi pemasar, pecinta pariwisata dan 
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pemerintah daerah untuk mengelaborasikan strategi pemasaran 

pariwisata melalui salah satu jenis olah raga yang menyenangkan 

ini. 

Even bersepeda (sambil berwisata) memberikan makna 

betapa pentingnya kreativitas mengoptimalkan obyek dan daya 

tarik wisata setiap daerah. Melalui even seperti ini, keindahan alam 

mendapatkan nilai lebih dengan adanya sentuhan dan 'olahan' 

kegiatan yang mengolaborasikan antara panorama alam dan 

budaya masyarakat dengan kegiatan olahraga. Tentu, model even 

seperti ini dapat diterapkan di daerah lain sesuai konteks dan 

kondisi masing-masing. 

Lebih-lebih, even ini semakin memperkuat citra bahwa 

bersepeda tidak sekadar berolahraga, tetapi memiliki nilai wisata. 

Apalagi, manakala even bersepeda itu dilakukan di rute-rute 

sekitar obyek wisata dan diikuti oleh partisipan dari berbagai 

daerah dan luar negeri.  

Di perkotaan, kesadaran masyarakat untuk bersepeda 

tumbuh signifikan dalam 3 tahun terakhir ini. Suasana ini tak 

terbayangkan sebelumnya. Di Jakarta juga semakin disemarakkan 

dengan geliat warga kota yang gemar bersepeda secara 

berkelompok di pagi hari. Tentu elok juga manakala waktu Car Free 

Day, warga kota bebas beraktifitas yang tidak mengandung polusi 

di sepanjang jalan yang ditentukan pemerintah.  

Bersepeda semakin menjadi gaya hidup yang mengundang 

selera banyak orang. Komunitas pesepeda pun tampaknya semakin 

tumbuh subur. Kegiatan-kegiatan seputar bersepeda pun semakin 

banyak digelar. Mulai sepeda kuno hingga sepeda bermerek 

terkenal semakin mudah dijumpai di jalanan perkotaan. Warga 
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semakin memahami arti penting infrastruktur publik yang selama 

ini diupayakan dibangun oleh pemerintah daerah untuk 

dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan hal-hal positif.  

Kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan perhatian 

dan pelayanan serius kepada warganya yang bersepeda semakin 

kuat dengan diundangkannya UU Nomor 22 tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 62 ayat 1 menyatakan, 

pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi 

pesepeda. Sementara ayat 2 menyatakan, pesepeda berhak atas 

fasilitas pendukung keamanan, keselematan, ketertiban, dan 

kelancaran dalam berlalu lintas. Lainnya, Pasal 106 ayat 2 

menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan 

bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki 

dan pesepeda.  

Semarak warga perkotaan bersepeda memiliki sekurangnya 3 

makna strategis sebagai berikut, pertama, secara umum 

membangun awareness dan kesadaran kolektif akan pentingnya 

bersepeda bagi kesehatan dan lingkungan. Bersepeda, seperti yang 

tampak dalam perjumpaan kita di jalanan kota setiap hari minggu 

pagi, dikesankan fun dan elegan. Semakin sering kita bersepeda, 

maka semakin besar pula kontribusi warga untuk mengurangi 

tingkat polusi.  

Myelin Pariwisata 

Tampaknya apa yang tersirat dari kegiatan bersepeda implisit 

menunjukkan betapa kerja keras segenap stakeholder pariwisata 

daerah, dan sinergi dengan pusat, senada dengan olah keringat 

para atlet pesepeda. Baik bersepeda maupun kreativitas 

memasarkan pariwisata daerah semakin menunjukkan simbiosis 



 

134 

yang menjadi trend baru pengemasan pariwisata daerah.   

Buku pakar manajemen perubahan, Prof. Rhenald Kasali, 

dengan judul ‚Myelin‛ (Gramedia Pustaka Utama, 2010) memberi 

penegasan betapa penting pengelolaan intangible assets suatu 

produk, perusahaan, bahkan bangsa, untuk melakukan percepatan 

kemajuan dan keunggulan masing-masing. Menurutnya, selama ini 

ada kesalahan mindset dan practice yang membumi di bangsa 

Indonesia dengan hanya memberikan singgasana yang terhormat 

pada brain memory. Memori yang terbentuk dari pengetahuan ini 

tidak dapat berdiri sendiri, diperlukan muscle memory yang terletak 

di seluruh jaringan otot manusia yang terbentuk karena latihan 

yang terus menerus dan secara mendalam.  

Kita bisa merasakan ada atau tidaknya intangible dan myelin 

dari mudah atau sulitnya melakukan perubahan, dari getaran-

getaran inovasi atau pergeseran usaha. Intangible itu sendiri berasal 

dari dua sisi, di internal berwujud dalam hal value & creation, skill, 

knowledge, teamwork. Sementara, external intangibles mewujud dalam 

kepercayaan, reputasi, brand image, brand loyalty. Peran myelin 

(muscle memory) semakin penting guna membentuk banyak dimensi 

yang dibutuhkan untuk membangun daya saing suatu bangsa, di 

antaranya, gesture, kecepatan, spontanitas, sikap action oriented, 

inisiatif, respon, disiplin, intrapreneuring, knowledge management, dan 

sebagainya. 

Myelin yang menggerakkan industri hospitality ini sangat 

diperlukan yang secara kasat mata dapat dirasakan melalui kualitas 

layanan yang diberikan, agresivitas melakukan ekspansi pasar, 

totalitas dan integritas dalam profesi, hingga jaminan kepuasan 

customer. Hal-hal seperti ini mutlak dibutuhkan untuk di satu sisi 
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memperlama waktu tinggal dan memperbesar kemungkinan 

tingkat pengeluaran yang dibelanjakan wisatawan, dan di sisi lain 

membangun daya saing kepariwisataan itu sendiri. 

Even sport tourism berbasis sepeda yang semakin semarak di 

berbagai daerah di Tanah Air memberikan signal adanya awareness 

untuk menggerakkan myelin dengan daya kreativitas yang tinggi. 

Di tangan pemasar yang peka dengan kekuatan myelin inilah, even 

bersepeda yang melibatkan atlet pesepeda dari mancanegara, 

kepariwisataan daerah mendapatkan pengharapan baru.   

 

4.1.2. Jakarta Marathon 2013 

Mandiri Jakarta Marathon (JakMar) 2013 digelar Minggu 

kemarin (27/10) di Monas oleh Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Pemerintah Provinsi DKI 

bekerjasama dengan promotor Inspiro berlangsung di Monas pada 

27 Oktober 2013. Even marathon internasional bertajuk ‚Festival 

City Marathon‛ itu diikuti oleh 5.500 pendaftar, minimal dari 

38  negara di antaranya para pelari elit dunia dari United Kingdom, 

Kenya, Ethiopia, Jepang, Australia dan Perancis. 

Menparekraf, Mari Elka Pangestu, menegaskan, JakMar 

merupakan bagian dari program 7 Wisata Minat Khusus, yaitu 

wisata olahraga dan rekreasi yang saat ini sedang digiatkan oleh 

Kemenparekraf. Perkembangan even olahraga yang 

dikombinasikan dengan wisata atau Sport Tourism berkembang 

pesat di beberapa daerah seperti Tour de Singkarak, Tour de 

Bintan, Bintan Triathlon, Bali Marathon, dan sebagainya 

(budpar.go.id). 

Even JakMar menumbuhkan kesadaran untuk menumbuhkan 
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kesadaran pada semua pihak akan pentingnya olahraga atletik, 

termasuk bersepeda. Jalan kaki, lari dan bersepeda menjadi gaya 

hidup dan olahraga yang memikat semakin banyak warga 

Indonesia. 

Perhelatan sport tourism Jelajah Sepeda ‚Sabang-Padang‛ dan 

‚Tour de Singkarak‛ di Padang, Sumatera Barat, pada 1-6 Juni 2010, 

misalnya, memberikan pesan betapa pentingnya kreativitas 

mengoptimalkan obyek dan daya tarik wisata setiap daerah. 

Melalui even seperti ini, keindahan alam mendapatkan nilai lebih 

dengan adanya sentuhan dan ‘olahan’ kegiatan yang 

mengolaborasikan antara Danau Singkarak dengan kegiatan 

olahraga. Tentu, model even seperti ini dapat diterapkan di daerah 

lain sesuai konteks dan kondisi masing-masing. 

Lebih-lebih, even ini semakin memperkuat citra bahwa 

bersepeda dan lari marathon tidak sekadar berolahraga, tetapi 

memiliki nilai wisata. Terbukti even bersepeda dan marathon 

dilakukan di rute-rute sekitar obyek wisata dan diikuti oleh peserta 

dari berbagai negara.  

Dengan rute sepanjang 42,195 km, JakMar dirancang 

sedemikian rupa sehingga para peserta lomba dibawa berwisata 

menikmati keindahan kota Jakarta dengan menyusuri sudut-sudut 

keanggunan situs peninggalan sejarah, bangunan dan museum 

bersejarah, serta deretan kemegahan bangunan Jakarta masa kini. 

Rute dimulai dari start di Silang Monas Barat Daya => Jl. Budi 

Kemuliaan => Jl. Abdul Muis => Jl. Majapahit => Jl. Gajah Mada => 

Jl. Pintu Besar Selatan => Kawasan Kota Tua => Jl. Hayam Wuruk => 

Jl. Juanda => Melewati Gedung Kesenian Jakarta => PT Pos 

Indonesia => Gereja Katedral => Masjid Istiqlal => Jl. Veteran => Jl. 
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Majapahit => Jl. Medan Merdeka Barat => Jl. MH. Thamrin => 

Bundaran HI => Jl. Imam Bonjol => Jl. HR. Rasuna Said => Jl. Gatot 

Subroto => Jl. Asia Afrika => Jl. Hang Tuah => Jl. Sisingamangaraja 

=> Jl. Jend. Sudirman => Jl. MH. Thamrin,  dan berakhir finish di 

Silang Monas Barat Daya. 

‘Wabah’ bersepeda, jalan kaki dan lari merasuk di tengah 

masyarakat. Bersepeda, berjalan kaki dan berlari tiba-tiba menjadi 

gaya hidup warga perkotaan. Tak kurang berbagai even fun bike 

digelar di pagi hari libur. Di Jembatan Nasional Suramadu yang 

menghubungkan antara Surabaya dan Pulau Madura misalnya, 

pernah digelar Suramadu International Fun Bike: Mancal Bareng 

Pakde Karwo (Gubernur Jatim) pada 4 April 2010 lalu. 

Mungkin suasana ini tak terbayangkan sebelumnya. Di 

Jakarta juga semakin disemarakkan dengan geliat warga kota yang 

gemar bersepeda secara berkelompok di pagi hari. Tentu elok juga 

manakala waktu Car Free Day, warga kota bebas beraktifitas yang 

tidak mengandung polusi di sepanjang jalan yang ditentukan 

pemerintah.  

Bersepeda, berjalan kaki dan berlari semakin menjadi gaya 

hidup yang mengundang selera banyak orang. Komunitas cabang 

olahraga tersebut tampaknya semakin tumbuh subur. Kegiatan-

kegiatan seputar cabang olahraga tersebut pun semakin banyak 

digelar. Warga semakin memahami arti penting infrastruktur 

publik yang selama ini diupayakan dibangun oleh pemerintah 

daerah untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan hal-hal 

positif.  

Kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan perhatian 

dan pelayanan serius kepada warganya yang bersepeda semakin 
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kuat dengan diundangkannya UU Nomor 22 tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 62 ayat 1 menyatakan, 

pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi 

pesepeda. Sementara ayat 2 menyatakan, pesepeda berhak atas 

fasilitas pendukung keamanan, keselematan, ketertiban, dan 

kelancaran dalam berlalu lintas. Lainnya, Pasal 106 ayat 2 

menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan 

bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki 

dan pesepeda.  

Semarak warga perkotaan bersepeda, berjalan kaki dan 

berlari memiliki sekurangnya 3 makna strategis sebagai berikut, 

pertama, secara umum membangun awareness dan kesadaran 

kolektif akan pentingnya bersepeda, berjalan kaki dan berlari bagi 

kesehatan dan lingkungan. Bersepeda, berjalan kaki dan berlari 

seperti yang tampak dalam perjumpaan kita di jalanan kota setiap 

hari minggu pagi, dikesankan fun dan elegan. Semakin sering kita 

bersepeda, maka semakin besar pula kontribusi warga untuk 

mengurangi tingkat polusi.  

Wisata Hijau 

Kedua, dalam konteks kepariwisataan, sebenarnya tanpa 

disadari situasi ini membawa kita untuk memperkuat destinasi 

wisata perkotaan yang menjalankan prinsip-prinsip green tourism. 

Sejauh ini, green tourism dipahami sebatas dan hanya mungkin 

diterapkan di pedesaan. Kota Surabaya misalnya, dengan 

membangun banyak taman kota, kelestarian alam semakin relevan 

sebagai bagian peradaban perkotaan. Meski tidak memiliki 

pegunungan, tetapi Surabaya memiliki hutan kota dan rerimbunan 

pepohonan yang tersebar dan teregenerasi dengan baik lewat 
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program pemerintah ‚Satu Jiwa Satu Pohon‛. Lebih-lebih, 

manakala ditarik dalam bahasan green tourism yang menjadi tren 

wisatawan global dewasa ini dan periode mendatang, maka alam 

perkotaan telah mengawali infrastruktur yang pas guna 

terselenggaranya pasar wisatawan dengan basis green tourism di 

satu sisi, dan kelestarian alam di sisi yang lain. 

The Tourism Authority of Thailand (TAT), organisasi nirlaba 

menyodorkan konsep yang dinamakan the seven greens concept. 

Inisiasi ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan 

lingkungan dan juga memulihkan kualitas lingkungan dengan cara 

meningkatkan kesadaran lingkungan dan mempromosikan 

Corporate Social Responsibility yang melibatkan partisipasi secara 

aktif seluruh stakeholder kepariwisataan Thailand. Semua 

berkolaborasi dalam mendukung kegiatan Green Tourism Thailand. 

Mereka sadar bahwa dengan melestarikan lingkungan secara 

konsisten berarti menjaga keberlangsungan kegiatan pariwisata 

Thailand (sustainable tourism) (Darsono, 2008). 

Ketiga, kegiatan berjalan kaki, berlari dan bersepeda juga 

memperkuat kepariwisataan di berbagai daerah di Indonesia yang 

berbasis perkotaan. Sebagai identitas dan bahkan merek kota (city 

branding), warna hijau kerap dipakai sebagai dominasi warga. Hal 

itu memvisualisasikan kesejukan, fresh, 'bergairah', berjiwa muda, 

dan lekat dengan lingkungan hidup.    

Warga kota turut membangun kepariwisataan kotanya 

dengan mengisi berbagai kegiatan yang positif, menarik dan 

berdampak pada lingkungan sosial. Persepsi lama berjalan kaki, 

berlari dan bersepeda pun perlahan luntur, dari yang dikesankan 

berkekurangan menjadi fun, elegan dan teladan baik. Bersepeda, 
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berjalan kaki dan berlarilah maka kita akan merasakan dan 

menikmati sensasi tersendiri menyusuri jalanan di perkotaan 

Jakarta.  

Sport Tourism 

Even sport tourism tersebut menggugah impian menjadikan 

Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan even olahraga yang 

lebih bergengsi, Olimpiade mungkin, suatu saat nanti. Mantan 

Menpora Andi Mallarangeng, pernah berkata, Indonesia 20-30 

tahun mendatang rasanya baru siap menjadi tuan rumah 

Olimpiade, bukan sekarang. Pernyataan tersebut bukan anganan, 

prediksi perspektif ekonomi menyebutkan masa keemasan 

Indonesia diperkirakan tahun 2030.  

Olimpiade London 2012 memang menggugah banyak 

anganan, termasuk harapan Indonesia menjadi tuan rumah. Ada 

sejumlah benefit sebagai tuan rumah pesta akbar olah raga sejagat 

raya itu, namun usaha dan pengorbanan yang tak terkira juga 

menjadi keniscayaan. Olah raga menjadi dimensi yang kian 

diperhitungkan menjadi bagian dari turisme, dari perspektif inilah 

tourism bisa menjadi batu loncatan untuk merintis pencapaian 

mimpi besar tersebut. 

Pada hari pariwisata se-dunia pada tahun 2004 yang 

dipusatkan di Malaysia bahkan mengangkat tema ‚sport and 

tourism: two living forces for mutual understanding, culture and the 

development of societies.‛ Undang-undang Nomer 3 Tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional mempertegas adanya unsur 

rekreasi (wisata) dalam olah raga. Maksud dari perundangan itu 

semakin gamblang manakala ada dampak ekonomis dari even olah 

raga yang juga menjadi even pariwisata. Olah raga di satu sisi 
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sebagai pintu masuk bagi sektor pariwisata untuk mendatangkan 

devisa dan menggerakkan perekonomian lokal (serta nasional) 

tempat even olah raga diselenggarakan. Di sisi lain, olah raga juga 

menjadi indikator martabat suatu negara, baik itu negara yang 

ketempatan sebagai tuan rumah, maupun negara yang keluar 

sebagai jawara kompetisi olah raga antarnegara. 

Secara khusus, wisata olahraga melalui even-even sport 

berkelas internasional, meskipun diadakan temporer, ditengarai 

sebagai motor pemicu peningkatan taraf ekonomi yang signifikan 

bagi tuan rumah penyelenggara. Hal itu dipertegas oleh 

Arismundar (1997), bahwa pariwisata juga akan berkembang 

sampai ke wisata ilmu dan teknologi, serta wisata olah raga. 

Kebutuhan pariwisata dan olah raga dapat memicu bisnis baru, jasa 

dan produk baru. Di antaranya, jasa layanan tempat olah raga, 

perdagangan peralatan olah raga, dan terutama meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya olah raga.  

Selain itu, menyangkut komitmen pemerintah dalam 

pembangunan infrastruktur – baik yang terkait langsung dengan 

olah raga maupun yang mendukung – yang berkualitas dan 

berstandar internasional. Infrastruktur yang terkait langsung 

terletak pada fasilitas dan standar kualitas arena pertandingan 

berstandar internasional. Sarana pendukung mulai dari airport, 

transportasi, akomodasi hotel, tempat perbelanjaan dan sarana 

rekreasi, rumah sakit, keamanan dan kebersihan, dan lain 

sebagainya.  

Pada Games of the XXIX Olympiad (Pertandingan Olimpiade 

ke-29) di Beijing, misalnya, sebanyak 302 pertandingan dari 28 

cabang olahraga dilagakan. Jutaan manusia di seluruh dunia 
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menyorot Beijing saat itu, datang langsung ke sana atau 

menyaksikan lewat televisi dan internet. China tidak sekonyong-

konyong mendapat kepercayaan dunia sebagai tuan rumah even 

olah raga paling bergengsi seantero jagat raya itu. Di samping 

perekonomian negara tersebut yang maju pesat, habit dan prestasi 

olah raga yang cukup kuat, juga kebijakan dan komitmen 

pemerintah dalam menyiapkan penyelenggaraan Olimpiade patut 

kita apresiasi. Sebut misalnya, kebijakan pelarangan membunyikan 

klakson kendaraan bermotor di pusat kota, dan kebijakan 

membersihkan udara. Meski mengundang kontroversi, terutama 

bagi warga China sendiri, namun langkah-langkah tegas dan efektif 

dari negara sebagai penanggungjawab utama Olimpiade sangatlah 

diperlukan.    

Indonesia 2030 

Yayasan Indonesia Forum yang mewadahi para tokoh 

nasional telah merumuskan visi Indonesia 2030 sebagai negara maju 

yang unggul dalam pengelolaan kekayaan alam. Pada tahun 2030 

Indonesia diproyeksikan akan mencapai pendapatan per kapita 

sekitar US$ 18 ribu. Dengan jumlah penduduk mencapai 285 juta 

jiwa, Indonesia masuk dalam lima besar perekonomian dunia 

dengan PDB sebesar US$ 5,1 triliun. Hal ini diikuti dengan 

representasi kelompok usaha Indonesia yang terkemuka di tingkat 

dunia.  

Saat ini Indonesia berada pada kelompok negara 

berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income). Posisi ini 

diperkirakan akan terus bertahan hingga tahun 2015 sebelum 

Indonesia masuk kelompok negara berpendapatan menengah ke 

atas (upper middle income). Proses industrialisasi akan menjadi 
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katalisator akumulasi modal menuju negara maju dengan 

kontribusi terbesar dari sektor jasa.  

Visi tersebut ditopang oleh empat pencapaian utama, 

pertama, masuknya Indonesia dalam lima besar kekuatan ekonomi 

dunia dengan pendapatan perkapita sekitar US$ 18 ribu dan jumlah 

penduduk sekitar 285 juta jiwa. Kedua, terwujudnya pemanfaatan 

kekayaan alam yang berkelanjutan, antara lain masuk dalam 

sepuluh besar tujuan pariwisata dunia dan tercapainya kemandirian 

dalam pemenuhan energi domestik Ketiga, terwujudnya kualitas 

hidup moderen yang merata (shared growth), antara lain ditandai 

oleh masuknya Indonesia dalam 30 besar indeks pembangunan 

manusia (HDI) terbaik di dunia. Keempat, masuknya paling sedikit 

30 perusahaan Indonesia dalam daftar Fortune 500 Companies.  

Sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga 

mengeluarkan pernyataan serupa. Pertama, Goldman Sachs Group 

membuat istilah baru, Next11, mencakup Indonesia, Turki, Korea 

Selatan, Meksiko, Iran, Nigeria, Mesir, Filipina, Pakistan, Vietnam 

dan Bangladesh. Kedua, Morgan Stanley mengusulkan tambahan 

Indonesia pada BRIC menjadi BRICI (Brazil, Rusia, India, China, 

Indonesia). Alasannya, dalam lima tahun ke depan, diperkirakan 

PDB Indonesia mencapai US$800 miliar. Ketiga, majalah The 

Economist, pada Juli 2010 memasukkan Indonesia sebagai calon 

kekuatan ekonomi baru pada 2030 di luar BRIC. The Economist 

mengenalkan akronim baru dengan sebutan CIVETS, kepanjangan 

dari Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey dan South 

Africa. The Economist memperkirakan PDB enam negara ini rata-

rata akan tumbuh 4,5 persen per tahun selama 20 tahun ke depan.  
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Enjoy Jakarta 

Bagi Jakarta, problem pelik di jalanan, seperti kemacetan, 

etika berkendara, kecelakaan lalu lintas, polusi, dan sebagainya, 

sekiranya mendapat alternatif pembanding melalui even JakMar. 

Usaha menumbuhkan pembanding bagi ‘wajah’ jalanan di Jakarta 

juga pernah dilakukan sebelumnya. Di penghujung tahun 2012, 

misalnya, Jakarta membuat terobosan positif yang diikuti banyak 

daerah di Indonesia. Car Free Night yang diterapkan pada perayaan 

malam tahun baru 2013 mulai dari Sudirman-Thamrin sampai 

Medan Merdeka Barat merupakan inisiatif yang inovatif oleh 

pemerintah daerah setempat. Paralel dengan kebijakan tersebut, 

dihelat Jakarta Night Festival (JNF) yang disemarakkan dengan 16 

panggung hiburan. Gubernur DKI Jakarta menyatakan, JNF 

rencananya akan menjadi even tahunan. 

Atmosfer menciptakan ’Jakarta yang baru’ atau ’Jakarta yang 

lain’, semakin terasa di masa kepemimpinan baru, Jokowi-Ahok. 

Ibukota negara dengan tagline ’Enjoy Jakarta’ itu banyak 

dipengaruhi dan ditentukan oleh insan-insan yang tergugah hati, 

emosi dan pikirannya untuk mengolah dan mengelola sejauhmana 

city branding tersebut benar-benar nyata. Sebaliknya, kelompok lain 

yang sinis, skeptis dan bersikap tak acuh juga ikut 

mempertaruhkan nasib kebenaran Enjoy Jakarta. Dengan kata lain, 

elemen penting dari ’Enjoy Jakarta’ menempatkan masyarakat 

Jakarta sebagai ujung tombak yang seharusnya dapat diandalkan 

untuk menginspirasi warga yang lain (internally inspiring) untuk 

berbuat sesuatu yang produktif dan konstruktif, pertama-tama bagi 

lingkungan sekitar di mana pun berada, dan pada akhirnya 

komunitas kota. Sisi eksklusif inilah yang sebenarnya menenetukan 



 

145 

keberbedaan Jakarta yang enjoy, Jakarta yang lain, yang tidak hanya 

ibukota yang padat, sibuk dan mekanistis.  

Jakarta yang enjoy, Jakarta yang lain, dan Jakarta yang baru, 

terpotret melalui peradaban di jalanan. Sejauhmana jalanan di 

Jakarta menciptakan kebahagiaan hidup pada setiap warganya. 

Pergerakan jutaan manusia Indonesia di jalan raya, 

khususnya jalan antar kota atau antar propinsi (termasuk di 

Jakarta), terbukti semakin meningkatkan ketidaknyamanan selama 

di perjalanan. Keselamatan dan kenyamanan berkendara, serta 

setiap pengguna jalan selama, di perjalanan menjadi bagian penting 

yang semakin penting untuk diprioritaskan semua pihak.  

Keganasan hidup di jalanan juga tergambar dalam data yang 

pernah dikeluarkan Depkes yang menyebutkan, kecelakaan di jalan 

merupakan masalah kesehatan yang sangat serius di seluruh dunia, 

termasuk Indonesia (Firman, 2008). Fakta tersebut juga banyak 

terjadi di Jakarta. Selain kecelakaan maut di Tol Jagorawi yang 

melibatkan anak seorang artis beberapa waktu lalu, kecelakaan 

maut di jalanan tengah kota Jakarta juga beberapa kali terjadi. 

Pengemudi mobil yang terpengaruh narkoba, menjadi penyebab 

beberapa kecelakaan maut di jalanan kota Jakarta. 

Karena itu, prinsip hospitality kian relevan dalam ranah 

peradaban di jalanan di Jakarta. Jalan raya sebagai fasilitas publik 

yang menjadi salah satu matarantai penting dalam layanan publik 

perlu mendapatkan sentuhan khas dalam ranah hospitality ini. 

Banyak aspek penting yang terkait di dalamnya, yang menyangkut 

peran dan kontribusi setiap pihak yang berkepentingan dengan 

keselamatan dan kenyamanan di jalan. Dalam arti yang paling 

mendasar, hospitality di jalan raya menyangkut sejauhmana rasa 
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aman, nyaman dan menyenangkan benar-benar dapat dirasakan 

oleh setiap pengguna jalan. JakMar menjadi antitesa, sekaligus 

upaya kreatif membangun kenyamanan di jalanan Jakarta.  

 

4.2. Kampanye Merk Pariwisata 

Bentuk aksi CSR berbasis pariwisata dapat dilakukan melalui 

kampanye dan sosialisasi city branding atau biasa dikenal merk 

pariwisata Kota. Surabaya memiliki city branding Sparkling 

Surabaya. Pada area ini dibutuhkan keterlibatan perusahaan untuk 

mengenalkan kepada publik dalam kota dan masyarakat luar kota 

serta wisatawan. Beberapa perusahaan yang tercatat melakukan 

secara konsisten kegiatan CSR ini adalah perusahaan taksi Blue Bird 

dan perusahaan Air Mineral Dalam Kemasan ‚Cheers‛. 

Selain Blue Bird, ‚bis Sparkling‛ yang merupakan kerjasama 

Ciputra Waterpark dengan Surabaya Tourism Promotion Board / 

STPB, telah diluncurkan. Sedianya, bis ini melayani rute Taman 

Bungkul-Ciputra Waterpark PP gratis setiap Minggu. Pemberian 

nama bis Sparkling untuk memerkuat city branding ‚Sparkling 

Surabaya‛, tegas Yusak Anshori (Direktur Eksekutif STPB) pada 

saat acara peluncuran. Tak hanya itu, juga diluncurkan buku 

pariwisata Surabaya dalam bahasa Jepang yang ditulis oleh Midori 

Hirota. Selain terpampang di berbagai sudut kota, logo Sparkling 

Surabaya juga terpampang di kemasan sebuah produk air mineral. 

Semua itu untuk memerkuat cita-cita dan visi pariwisata Surabaya. 

 Tim riset majalah SWA pernah melakukan riset terpadu 

bertajuk Indonesia City Branding Index (CBI). Riset tersebut 

ditentukan oleh 2 indikator: menggambarkan kinerja kota dari sisi 

makro sosial-ekonomi dan aktivitas pemasaran. Dari hasil riset 
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tersebut, berturut-turut kota Batam, Surabaya dan Yogyakarta 

berada di urutan teratas. Batam konsisten dengan tujuan investasi, 

Surabaya sebagai kota perdagangan, dan Yogyakarta sebagai kota 

wisata. Pariwisata Surabaya berjalan seiring dengan dinamika dan 

geliat sektor perdagangan.  

Mengapa city branding bukannya country branding seperti 

laiknya negara-negara Asia khususnya? Pakar pemasaran 

Hermawan Kertajaya menyatakan bahwa city branding menjadi 

suatu kewajiban untuk mengangkat derajat setiap kota. Di samping 

itu, kegiatan ekonomi sebenarnya terjadi di kota. Karena itu, 

eksistensi sebuah kota jauh lebih penting ketimbang negara 

(Majalah SWA, edisi 14-27 Juni 2007). 

Secara nasional, kita memiliki country branding namun 

berubah-ubah. Saat ini memakai ‚Wonderful Indonesia. 

Sebelumnya, ‚Indonesia Ultimate in Diversity‛, serta ‚My 

Indonesia Just a Smile Away‛. Melalui brand ini negeri kita ingin 

memosisikan diri sebagai destinasi yang memiliki beragam produk. 

Publik dunia diberikan beragam pilihan, mulai dari yang sifatnya 

alam, budaya lingkungan buatan, maupun yang sifatnya spesifik. 

Sementara itu, negara-negara lain juga memiliki country branding, 

seperti ‚Malaysia Truly Asia‛, ‚Uniquely Singapore‛, ‚Amazing 

Thailand‛, ‚Incredible India‛. 

Heboh Sparkling Surabaya sebagai city branding sampai ke 

tingkat nasional bahkan mungkin sebagian kalangan di kota ini 

yang mempertanyakan mengapa menyerupai Korea Sparkling. 

Meski logonya berbeda, namun eksistensi dan publikasi Sparkling 

Surabaya lebih dulu ketimbang Korea Sparkling. Brand kita juga 

telah dipatenkan / di-hak cipta-kan di kementerian Hukum dan 
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HAM dengan nomer 032638 tertanggal 24 November 2006. 

Sementara Korea Sparkling baru pertengahan tahun ini 

mempublikasikannya. Itu berarti, de facto dan de jure kita lebih 

dulu. Informasi lain menyatakan, bahwa Korea Sparkling hanyalah 

tema negara tersebut yang berganti-ganti sesuai kepentingan dan 

misi pariwisata. Sebelumnya, pernah ada Dynamic Korea. 

City branding boleh saja dibuat muluk-muluk, manis-manis, 

enak didengar dan indah dipandang. Coba kita imajinasikan city 

branding daerah lain seperti ‚Bali Shanti, Shanti, Shanti‛, ‚Yogya 

Never Ending Asia‛, ‚Solo The Spirit of Java‛, ‚Batam Glitter Asia‛, 

‚Semarang Pesona Asia‛, ‚Enjoy Jakarta‛, ‚Pandaan City of 

Mountain‛. Lalu, apa yang ada di benak kita ketika membaca, 

mendengar atau melihat ‚Sparkling Surabaya‛? 

Sekurangnya ada 3 respon. Pertama, kalangan yang bernada 

sinis dan skeptis. ‛Apanya yang sparkling?‛ adalah sebagian 

ungkapan yang mewakili kelompok ini. Bukankah masih banyak 

daerah yang kumuh dan gelap gulita? Kelompok kedua, bersikap 

tak acuh. Apapun dan kemanapun kota ini bergerak tidak peduli, 

asalkan ada kompensasi yang signifikan bagi masing-masing 

individu. Kelompok ketiga, tergugah hati, emosi dan pikirannya 

untuk mengolah dan mengelola sejauhmana city branding tersebut 

benar-benar nyata ada di kota ini. Tiga respon ini sekaligus 

merepresentasikan bagaimana cara pandang dan cara sikap publik 

terhadap isu atau wacana baru yang beredar di kota ini. 

Pada kelompok ketiga inilah ‛Sparkling Surabaya‛ 

dipertaruhkan. Mereka adalah ujung tombak yang dapat 

diandalkan untuk menginspirasi warga yang lain (internally 

inspiring) untuk berbuat sesuatu yang produktif dan konstruktif, 
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pertama-tama bagi lingkungan sekitar di manapun berada, dan 

pada akhirnya komunitas kota. Sisi eksklusif inilah yang sebenarnya 

menenetukan keberbedaan Surabaya dengan daerah dan negara 

lain. Karena itu, horizontal branding (melibatkan masyarakat) 

semakin diperlukan mengiringi vertical branding (iklan dan 

promosi) yang memang secara teknis jauh lebih mudah asalkan ada 

dana dan fasilitas yang menjamin. 

Siapa kelompok ketiga itu? Mereka adalah warga masyarakat 

dan kaum profesional yang peduli dengan kesehatan dan 

kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan kenyamanan 

lingkungan, dan sebagai warga kota, menjadi marketer yang baik 

untuk mengangkat citra kota di luar Surabaya. Mereka juga adalah 

insan pelayan dan wakil publik yang memahami betul bahwa 

pariwisata sangat dapat diandalkan untuk mengangkat martabat 

dan kualitas kebahagiaan hidup masyarakat Surabaya. Di samping 

itu, pariwisata adalah tanda harafiah tertanamnya perdamaian di 

tengah keberagaman masyarakat. Dan itu bisa menjadi atraksi 

maupun tontonan pariwisata yang menyenangkan.  

Masuk dalam kelompok ketiga ini ialah dunia usaha yang 

merelakan dengan sepenuh hati dan harapan laba usahanya untuk 

CSR di bidang pariwisata. Meski saat ini ada sedang diupayakan 

’pemaksaan’ secara legal-formal alokasi dana PT untuk kepentingan 

CSR (RUU Perseroan Terbatas), namun ada keyakinan yang besar 

bahwa tumbuhnya sektor pariwisata Surabaya yang didukung oleh 

dunia usaha tidaklah dapat dipaksakan dalam UU, apalagi 

menyangkut pendanaan. 

Biarkanlah pariwisata tumbuh dari kesadaran masyarakat dan 

dunia usaha serta pemerintah yang teguh dan memiliki visi 
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pariwisata yang unggul. Sepanjang sejarah pembangunan obyek 

wisata, tercatat ada kesadaran, kesukarelaan, spontanitas dan visi 

pariwisata. Bukan sebaliknya, pariwisata yang kokoh maupun 

destinasi obyek wisata yang baru dilandaskan pada dana hasil 

mengemis yang diwajibkan dalam rupa CSR perusahaan. Amat 

tidak sesuai dan belum teruji ketangguhannya di dunia pariwisata. 

Filosofi Sparkling Surabaya setidaknya mencerminkan 

masyarakat dan kota Surabaya di lima kawasan (utara, selatan, 

timur, barat dan pusat kota) yang cerah, dinamis, asri (bersih dan 

hijau), sehat, dan ramah. Mempopulerkan Sparkling Surabaya 

memang perlu dilakukan brand awareness di kalangan internal kota, 

baik itu mencantumkan logo pada setiap material publikasi even, 

kaos, pin, di perkampungan, area publik, tari dan bis Sparkling 

Surabaya, penerangan lampu di berbagai sudut kota dan jembatan, 

revitalisasi bangunan cagar budaya, atau bahkan salam khas 

Surabaya.  

 

4.3. Pembuatan Atraksi Wisata 

4.3.1. Taman Kota 

Taman kota di Surabaya benar-benar menjadi berkah bagi 

setiap orang yang berada di kota ini. Siapa saja yang melintasi 

taman kota akan terpesona oleh keindahan dan keasriannya. Siapa 

sangka bahwa taman kota yang awalnya didesain untuk 

menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH), mempercantik kota dan 

menjadi destinasi wisata, diam-diam menjadi jujukan idaman 

kalangan keluarga Surabaya? Diam-diam pula, kalangan keluarga 

Surabaya merasa ikut memiliki taman kota, berfoto di sana seakan-

akan berada di pekarangan rumah sendiri, bermain, bersantai, 
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berjalan-jalan dan berolah raga di sana bersama anak serasa di 

lingkungan rumah sendiri. 

Untuk itulah mengapa taman kota baru di bundaran Dolog 

Jalan Ahmad Yani, di bekas parkiran becak di samping Pintu Air 

Jagir, serta bakal taman kota baru yang masih dalam proses lelang 

di bekas SPBU Jalan Undaan Utara serta di ‘jantung’ Kalimas di 

samping Monumen Kapal Selam memiliki arti penting. 

Penambahan demi penambahan taman kota sepertinya semakin 

menyentuh kalangan keluarga Surabaya di berbagai kawasan. 

Dalam wujudnya yang lain dan lebih sederhana, bukan hanya 

taman kota yang levelnya lebih modern dan memiliki variasi 

fasilitas bermain serta berekreasi yang menjadi hiburan murah 

masyarakat. Jalur hijau, tetumbuhan dengan bunga berwarna-

warni, air mancur berwarna-warni, serta ‘pulau’ di jalan yang 

disulap menjadi taman kota mini, menjadi pemandangan yang 

menyenangkan dan menyejukkan kita. 

Kesegaran, keindahan dan keasrian yang tampak pad ataman 

kota seakan mengajak kita untuk menghadirkan nuansa yang sama. 

Sejuk, damai dan tenteram hidup bertetangga, di tempat pekerjaan 

dan di dalam keluarga. Jika taman kota terusik oleh tangan-tangan 

jahil, kita pun mulai ikut geregetan. Jika tercium aroma tidak sedap 

manakala datang ke taman kota, kita pun mulai mengeluh dan 

menista dalangnya. 

Taman Bungkul 

Setelah sempat tertunda dari rencana awal, renovasi Taman 

Bungkul kembali dilakukan. Sebelumnya, wajah baru Taman 

Bungkul diharapkan selesai pada peringatan HUT kota Surabaya 

ke-713 lalu. Namun karena ada kendala administratif, baru bisa 
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dikerjakan saat ini hingga dituntaskan pada peringatan Proklamasi 

Kemerdekaan RI ke-61 mendatang.   

Pemkot melibatkan pihak ketiga (PT. Telkom) untuk investasi 

senilai kurang lebih Rp 1.5 miliar. Dengan konsep ruang publik 

bertema taman keluarga yang dilengkapi taman bermain anak, 

lintasan untuk bermain skate board, area komunitas pecinta sepeda 

BMX, air mancur, food court dan plasa Bungkul, Taman Bungkul 

sangatlah representatif untuk diangkat sebagai ikon kota 

melengkapi tempat-tempat lain yang selama ini telah dikenal oleh 

warga di luar kota Surabaya.  

Taman Bungkul layak dijadikan ikon baru kota Surabaya 

dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: pertama, 

adanya kegagalan warga dan Pemkot Surabaya dalam 

memanfaatkan ruang publik berbasis taman yang selama ini telah 

tersedia. Sebut saja, Taman Surya, Taman di sekitar Patung 

Sudirman, Taman Apsari di sekitar Patung Gubernur Suryo, Kebun 

Bibit di Bratang serta Taman Prestasi di Jalan Genteng Kali. Ruang 

publik yang mestinya dipakai untuk sarana bersosialisasi dan 

berekreasi secara sehat, cenderung disalahgunakan untuk 

kepentingan-kepentingan lain. 

Dengan penerangan yang remang-remang serta banyak titik 

yang terisolasi, memudahkan warga untuk melakukan aktifitas 

yang tidak sehat di ruang publik tersebut. Jadilah taman kota itu 

beralih fungsi untuk tujuan-tujuan individual yang 

bertolakbelakang dari rencana semula sebagai ruang publik untuk 

kegunaan bersama.  

Kedua, karena faktor pertama tersebut, belum ada ikon kota 

Surabaya berbasis taman yang memang benar-benar patut untuk 



 

153 

dibanggakan. Jika di Jakarta ada Taman Monas, Taman Ismail 

Marzuki, Taman Margasatwa Ragunan, Taman Ria Senayan, 

Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan lainnya lagi, mengapa 

Surabaya tidak bisa memunculkan taman yang bagus, berkualitas, 

sekaligus ‘layak jual’ sebagai ikon kota?  

Letak Taman Bungkul yang strategis di Jalan Raya Darmo, 

menjadi pintu masuk warga dari Surabaya Selatan menuju ke pusat 

kota, dan sebaliknya. Selain itu, juga menjadi pintu masuk kota 

Surabaya bagi warga dari luar daerah. Hal itu menjadi kekuatan 

yang perlu dimanfaatkan untuk ‘branding’ Taman Bungkul sebagai 

ikon kota berupa taman rekreasi yang murah dan sehat.      

Ketiga, Taman Bungkul diharapkan mampu memberikan 

oase baru yang menyehatkan dan menyegarkan kepada kehidupan 

warga Surabaya khususnya. Dengan semakin maraknya gedung-

gedung perkantoran, rumah toko, rumah kantor, maupun pasar 

modern, kiranya warga Surabaya semakin membutuhkan ruang 

publik yang menyegarkan jiwanya. Memang selama ini telah ada 

taman-taman kota. Tetapi seperti disebutkan di awal, ada 

kecenderungan maraknya penyalahgunaan dan kurang 

pengoptimalan dalam pemanfaatannya.  

Renovasi Taman Bungkul adalah peluang bagi Pemkot 

Surabaya untuk melakukan edukasi kepada warganya dengan 

membangun image dan value tentang bagaimana seharusnya 

memanfaatkan ruang publik secara tepat dan optimal. Jika selama 

ini warga kebingungan mencari tempat untuk sekadar refreshing 

dengan biaya murah, maka Taman Bungkul bisa menjadi alternatif. 

Keempat, sebagai ruang publik yang menjadi ikon kota, 

Taman Bungkul mestinya bisa memberi peluang dan kesempatan 
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yang luas bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah 

untuk memiliki tempat rekreasi yang ramah bagi mereka. Selama 

ini, ruang gerak warga dari kalangan menengah ke bawah 

terhimpit oleh modernisasi kota. Tidak ada ruang publik yang 

representatif dengan latar belakang sosial ekonomi mereka.  

Upaya ‘branding’ Taman Bungkul sebagai ikon kota Surabaya 

dapat menggunakan pendekatan konsep pemasaran ‘show 

business’. Keywords yang dapat diserap, pertama, memancing 

perhatian massa, kedua, menimbulkan kesan yang mendalam dan 

senantiasa diingat, ketiga, menghibur dan unik, keempat, 

menciptakan value jangka panjang bagi kota Surabaya. 

Namun, gagasan ‘branding’ ini tidak otomatis diartikan 

sebagai sesuatu yang mewah. Justru, kalau pendekatan dan 

orientasi ini yang dituju, akan bertolak belakang dengan realitas 

harapan warga akan ruang publik yang nyaman, homely dan tidak 

eksklusif. Sebaliknya, ‘branding’ Taman Bungkul sebagai ikon kota 

Surabaya bisa didukung dengan even-even seni-budaya, nuansa 

yang ramah lingkungan, cerah, dan tentu saja indah. 

Perihal Taman Bungkul diharapkan mampu memfasilitasi 

terciptanya value jangka panjang bagi kota Surabaya, hal itu 

terutama berdasarkan pada pengalaman pemanfaatan ruang publik 

berbasis taman di masa lalu. Belajar dari sejarah pada jaman 

kerajaan Jawa, alun-alun sebagai ruang publik yang menjadi 

penyatuan unsur pemerintahan, agama, ekonomi, dan sosial.  

Dengan demikian, melalui ruang publik seharusnya antar 

warga bisa saling membuka diri, bersosialisasi dan membangun 

harmoni bersama-sama. Dan tak menutup kemungkinan, membina 

relasi yang tulus antara warga dan pemerintah dalam 
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membicarakan persoalan-persoalan sosial yang melilit, jika selama 

ini ruang-ruang politik dirasa tidak efektif. Dialog informal antara 

warga dan pemerintah di ruang publik mungkin bisa diupayakan 

sebagai langkah alternatif untuk membangun kehidupan yang lebih 

baik.  

Renovasi Taman Bungkul akan benar-benar mendatangkan 

berkah bagi kota Surabaya, tidak hanya kalau berhasil menjadi ikon 

kota, tetapi juga jika mampu menghadirkan ruang untuk 

bersosialisasi serta membangun harmoni antar warga dan antara 

warga dengan pemerintah. Dan untuk itulah, renovasi Taman 

Bungkul sangat berarti.  

Setulus Hati 

Jika ada regulasi yang dijalankan setengah hati, mungkin saja 

soal pertamanan kita dapat berbangga. Di permulaan tahun 2008 

lalu, tercatat sekurangnya 13 SPBU yang dialihfungsikan menjadi 

RTH. Selain taman kota, yang juga termasuk RTH adalah taman 

rekreasi, hutan kota, sempadan (bantaran) sungai, pantai, situ dan 

rawa, jalur hijau, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, 

pedestrian, halaman rumah, perkantoran,dan pusat bisnis, serta 

kebun binatang (Kompas, 16/02/08, hal. 8). 4 padang golf yang 

berada di tengah keramaian Surabaya (Bukit Darmo Golf, 

Citraland, Yani Golf dan Kodam) juga turut memperluas RTH. 

Peraturan mengenai RTH sudah merupakan peraturan 

nasional di bawah Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Di 

tingkat lokal, upaya memperbanyak taman kota sebagai 

konsekuensi atas disahkannya Perda 7/2002 tentang pengelolaan 

RTH untuk memperbanyak paru-paru kota yang dapat 
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mengeliminir pencemaran, mempercantik kota, dan sebagai 

penyeimbang ekosistem perkotaan sekaligus menjadi penyejuk di 

tengah panasnya Surabaya. 

Luas lahan terbuka hijau yang dikelola Pemkot Surabaya 

sejak Oktober 2007 sudah mencapai target yakni 0,83% dari total 

luas wilayah Surabaya sekitar 330,48 km2. Penambahan luas lahan 

terbuka hijau bisa dilihat mulai 2005 mencapai 262,95 ha, tahun 

2006 yang mencapai 269,29 ha dan tahun 2007 seluas 272,44 ha. 

Prosentase yang ideal untuk lahan terbuka hijau sekitar 20% dari 

total luas wilayah Surabaya (www.suarasurabaya.net, 14/11/07). 

Tahun ini, jelas luas RTH di Surabaya semakin luas. 

Belajar dari pengalaman ini, rupanya regulasi akan dapat 

terejawantahkan dalam kehidupan sosial manakala masyarakat 

memang merasa diuntungkan dan membutuhkannya. Penambahan 

taman kota jelas-jelas menjadi aspirasi warga kota, terlebih 

manakala ruang sosialisasi publik semakin ter-cluster berdasarkan 

strata sosial-ekonomi. Taman kota dengan desain menarik dan 

elegan, mestinya menjadi sarana pertemuan budaya dan interaksi 

sosial antar berbagai lapisan sosial. Di kalangan pelajar atau 

mahasiswa, nuansa belajar dalam ruang terbuka cukup kondusif. 

Pertumbuhan Keluarga 

Beberapa manfaat implisit yang dapat digali oleh kalangan 

keluarga melalui taman kota sebagai berikut, pertama, edukasi 

anak (terutama usia pra sekolah) dan memenuhi hak berwisata 

anak. Pertemuan antar anak dalam ruang bermain di area terbuka 

menumbuhkan keberanian, kepercayaan diri dan daya interaksi 

sosial sejak dini. Sang anak juga mengalami sentuhan perhatian dan 

kasih sayang orang tuanya tatkala bermain di taman kota. Banyak 

http://www.suarasurabaya.net/
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anak dapat tampil percaya diri, peka dan solider terhadap 

lingkungan, diawali dari pendidikan dalam keluarga yang 

memberikan kesan positif, istimewa dan mendalam pada anak. Dan 

itu dapat dibangun dengan sarana wisata bersama keluarga.  

Kedua, taman kota juga menjadi sarana rekonsiliasi keluarga. 

Kerap dirasakan, masalah di dalam rumah terasa berputar-putar 

tak berujung. Suasana rumah terasa tidak home selagi relasi batin 

tidak terpelihara, apalagi ketika ada masalah yang belum 

terpecahkan. Sesekali dan mungkin perlu direncanakan secara 

regular pada kalangan keluarga untuk berwisata bersama-sama 

anggota keluarga. Tentu bukan wisata dalam artian ke luar kota 

yang membutuhkan waktu, energi dan biaya khusus. Melainkan 

wisata bersama di taman kota.   

Ketiga, bagi masyarakat berusia lanjut, selama ini terlihat 

aktif memanfaatkan taman kota untuk jogging, senam pagi dan olah 

raga ringan lainnya. Kita bayangkan, warga lanjut usia di Surabaya 

seperti di luar negeri yang gemar membaca buku dan 

bercengkerama bersama sanak keluarga di taman kota.    

Di Surabaya, taman kota di Surabaya benar-benar menjadi 

berkah bagi setiap orang yang berada di kota ini. Siapa saja yang 

melintasi taman kota akan terpesona oleh keindahan dan 

keasriannya. Siapa sangka bahwa taman kota yang awalnya 

didesain untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH), 

mempercantik kota dan menjadi destinasi wisata, diam-diam 

menjadi jujukan idaman berbagai kalangan masyarakat Surabaya?  

Sejak di Surabaya dibangun banyak taman kota, kelestarian 

alam semakin relevan sebagai bagian peradaban perkotaan. Meski 

tidak memiliki pegunungan seperti didendangkan oleh Gombloh 



 

158 

dalam syair lagu 'Berita Cuaca', tetapi Surabaya memiliki hutan kota 

dan rerimbunan pepohonan yang tersebar dan teregenerasi dengan 

baik. Lebih-lebih, manakala ditarik dalam bahasan green tourism 

yang menjadi tren wisatawan global dewasa ini dan periode 

mendatang, maka alam kota Surabaya telah mengawali 

infrastruktur yang tepat guna terselenggaranya pasar wisatawan 

dengan basis green tourism di satu sisi, dan kelestarian alam di sisi 

yang lain. 

Selama tahun 2010 Pemkot Surabaya membangun sembilan 

taman kota baru yang tersebar di beberapa titik. Anggaran yang 

disiapkan untuk proyek taman ini sebesar Rp 5,5 miliar. Antara 

lain, di sekitar Taman Mundu, Taman Teratai, Taman Kebun Bibit 

Wonorejo, Taman Flores, Taman Nambangan, Taman Ronggolawe 

dan Taman Eskpresi yang berada di bekas SPBU Gentengkali 

Surabaya. Sedangkan satunya di Taman Persahabatan Internasional 

di Jl dr Soetomo yang biayanya senilai Rp 600 juta ditanggung 

Pemerintah Korea Selatan. Kehadiran sembilan taman kota baru 

tersebut semakin menyemarakkan kota Surabaya. 

Agrowisata Kota 

Bisa dikatakan, keberadaan taman kota merupakan 

‘pembiasaan’ yang tanpa disadari menciptakan destinasi 

agrowisata yang berada di tengah kota. Makna harafiah agrowisata 

di tengah kota telah dikenal lewat urban farming di kelurahan Made 

kecamatan Sambikerep, Surabaya. Taman kota di Surabaya juga 

dapat dikemas sebagai destinasi agrowisata. 

Agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi 

(eco-tourism), yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak 

merusak atau mencemari alam dengan tujuan untuk mengagumi 
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dan menikmati keindahan alam, hewan atau tumbuhan liar di 

lingkungan alaminya serta sebagai sarana pendidikan. Berdasarkan 

sifatnya, menurut Departemen Pertanian, agrowisata dapat 

digolongkan menjadi dua. Pertama, agrowisata ruang terbuka 

alami, yaitu obyek agrowisata ruangan terbuka alami, berada pada 

areal di mana kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh 

masyarakat petani setempat sesuai dengan kehidupan keseharian 

mereka. Masyarakat melakukan kegiatannya sesuai dengan apa 

yang biasa mereka lakukan tanpa ada pengaturan dari pihak lain. 

Kedua, agrowisata ruang terbuka buatan, di mana kawasan 

agrowisata ini dapat didesain pada kawasan-kawasan yang spesifik 

namun belum dikuasai atau disentuh oleh masyarakat. Tata ruang 

peruntukan lahan diatur sesuai dengan daya dukungnya dan 

komoditas pertanian yang dikembangkan memiliki nilai jual untuk 

wisatawan (database.deptan.go.id). 

Dengan upaya-upaya ’rekayasa’ agrowisata yang eksis di 

tengah kota, atau agrowisata berbasis city tourism di Surabaya, 

taman kota merupakan improvisasi agrowisata bunga. Di taman 

kota, kekayaan jenis bunga jelas tersedia. Meski demikian, di waktu 

mendatang dapat dikembangkan agro buah dan mungkin pula 

agro sayuran.  

Green tourism sebagaimana disebutkan di awal, semakin 

diperkuat dengan kehadiran sembilan taman kota baru. Sebagai 

identitas kota, warna hijau itu sendiri adalah kekhasan kota 

Surabaya. Dari segi pencitraan atau branding, nuansa hijau 

menggambarkan kesejukan, fresh, 'bergairah', berjiwa muda,  dan 

kandungan unsur positif lainnya. Jika diterapkan lebih dalam lagi, 

hijau lebih lekat dengan unsur lingkungan hidup.  

http://www.database.deptan.go.id/
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Sampai di sini kita melihat, keberadaan taman kota bisa 

ditengarai menjadi dinamisator dan katalisator terciptanya habitus 

baru di kalangan warga kota Surabaya untuk semakin mencintai 

lingkungan hidup, membangun tata peradaban yang asri, bersih 

dan sehat di lingkungan masing-masing, dan itu menemukan 

mentornya yang membanggakan dalam wujud taman kota. 

Mentalitas menanam, merawat atau melestarikan dan menjaga 

kehidupan, adalah mentalitas berharga yang patut dijaga dan 

dikembangkan oleh warga kota di masa-masa selanjutnya. 

PAUD One Stop Solution 

Beberapa manfaat implisit yang dapat digali oleh kalangan 

keluarga melalui taman kota sebagai berikut, pertama, edukasi 

anak (terutama usia pra sekolah) dan memenuhi hak berwisata 

anak. Pertemuan antar anak dalam ruang bermain di area terbuka 

menumbuhkan keberanian, kepercayaan diri dan daya interaksi 

sosial sejak dini. Sang anak juga mengalami sentuhan perhatian dan 

kasih sayang orang tuanya tatkala bermain di taman kota. Banyak 

anak dapat tampil percaya diri, peka dan solider terhadap 

lingkungan, diawali dari pendidikan dalam keluarga yang 

memberikan kesan positif, istimewa dan mendalam pada anak. Dan 

itu dapat dibangun dengan sarana wisata bersama keluarga.  

Kedua, baiklah kita mengharapkan taman kota yang 

bertebaran di berbagai kawasan di Surabaya dapat menjadi fasilitas 

publik yang mengakomodasi kebutuhan keluarga akan pendidikan 

anak usia dini (PAUD) secara one stop solution. PAUD adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

usia enam tahu melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 
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agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut di SD. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah 

pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kecerdasan anak secara 

integratif, baik daya pikir, daya cipta, emosi, spiritual, berbahasa 

atau berkomunikasi, dan sosial. Melalui pemahaman itu, jelaslah 

bahwa PAUD lebih banyak dilaksanakan keluarga.  

Fasilitas dan pemandangan yang umumnya ada di taman 

kota adalah foot court di atas paving, area skate board, taman yang 

dipercantik dengan aneka bunga, lampu dan air mancur, taman 

bermain anak, dan area komunitas pecinta sepeda BMX. Karena itu, 

taman kota menjadi representatif untuk kebutuhan PAUD. Atas 

dasar kesadaran ini, sepatutnyalah pengguna taman kota dari 

kalangan selain keluarga untuk memenuhi kebutuhan PAUD, yaitu 

remaja dan masyarakat umum lainnya, hendaknya menghormati 

makna penting dan strategis taman kota bagi masa depan bangsa 

Indonesia.  

 

4.3.2. Kampung Wisata 

Selama ini identitas kampung di Surabaya lebih berlatar 

etnisitas seperti Kampung Arab, Kampung Pecinan, dan 

sebagainya. Saat ini identitas tersebut berlatar aktivitas sosial yang 

positif. Di antaranya, Kampung Bordir (Kedung Baruk), Kampung 

Batik (Rungkut), Kampung Daur Ulang, Kampung Handycraft 

(Kedung Sari), Kampung Jahit (Gubeng), Kampung Jamu (Gunung 

Anyar), Kampung Keripik Tempe (Sukomanunggal), Kampung Kue 

Basah (Rungkut), Kampung Lombok (Made), Kampung Sepatu 

(Tambak Osowilangun), Kampung Tas, Kampung Religius di 

Ampel dan Lasem Barat, dan kampung yang eksoktik di Gundih 
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kawasan Bubutan. 

Dari sisi produk, wisata perkampungan di kota Surabaya 

identik dengan gagasan desa wisata. Sekalipun bukan dalam arti 

sebenarnya, perkampungan khas di tengah perkotaan memiliki 

nuansa turisme yang sama, yakni ada aspek tradisional, kekhasan 

atau keunikan, dan daya tarik local living style. Karena itu, 

sebagaimana syarat mendasar sebagai ODTW, kampung wisata 

haruslah memungkinkan wisatawan untuk melihat sesuatu yang 

menarik, melakukan sesuatu yang tiada duanya dan membeli 

suvenir (something to see-to buy-to do). 

Menyertai keasrian, kebersihan dan nuansa kehidupan 

perkampungan yang sehat di Gundih misalnya, kawasan itu juga 

memiliki kekhasan teknologi tepat guna dalam bentuk alat water 

treatment atau yang lebih dikenal dengan nama Tandon Resapan 

Jumbo dan komposter untuk mengolah sampah menjadi kompos. 

Aspek ini baru pada tahap something to see. Lantas, yang lebih 

penting untuk dikembangkan adalah aktivitas yang bisa dilakukan 

oleh turis dan mengesankan karena tiada duanya. Pendekatan 

experiential tourism bisa dikembangkan untuk meningkatkan standar 

dan syarat wisata kampung di Surabaya sebagai ODTW.  

Experiential tourism adalah istilah abstrak yang sulit untuk 

didefinisikan. Secara singkat, ia lebih bersifat menunjukkan 

daripada menceritakan. Ia memungkinkan para wisatawan menjadi 

peserta aktif dalam pengalaman tersebut. Termasuk di dalamnya 

adalah aktivitas yang mengajak orang untuk beraktivitas keluar, 

misalnya memberi makan burung dan kehidupan alam liar lainnya, 

lintas alam, berkemah, mempelajari sejarah di suatu daerah.  

Pemerintah Kanada menerapkan pemikiran-pemikiran 

terbaru dalam menetapkan definisi experiential tourism. Mereka 
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menggambarkannya sebagai berikut (Smith, 2006: 4-5), pertama, 

experiential tourism adalah suatu gerakan global yang merupakan 

perkembangan dari experiential learning, di mana orang berusaha 

memahami dengan cara mengalaminya secara langsung. Kedua, 

experiential tourism juga terkait dengan pergeseran budaya secara 

masal dan ekonomi yang lebih berorientasi pada pengalaman. Bagi 

turis, pengalaman itu juga termasuk orang-orang yang mereka 

temui, tempat-tempat yang mereka kunjungi, akomodasi yang 

mereka tempati, aktivitas yang mereka ikuti dan kenangan yang 

mereka peroleh. Bagi para penyedia jasa layanan turisme, ini berarti 

integrasi dari berbagai aspek yang dialami turis, termasuk saat 

perencanaan awal untuk bepergian, pelayanan dan program yang 

standard maupun yang canggih, follow up setelah mengadakan 

perjalanan, dan lebih banyak lagi. 

Experiential tourism-lah yang relevan diterapkan dan 

dikembangkan di wisata kampung di Surabaya. Melalui itu, 

perlulah warga menyediakan local homestay yang memungkinkan 

turis tidur di rumah mereka dengan kondisi yang layak, bersih dan 

menarik. Juga menyediakan local food untuk dihidangkan kepada 

mereka. Dan sebagainya. 

Menelaah pengembangan wisata kampung di Surabaya, 

memang perlu ide-ide inovatif dan kreatif. Perlulah kita 

mengadopsi dua pola pengembangan desa wisata yang umumnya 

dilakukan pemerintah RI. Pertama, pola cluster (one village one 

product ). Kedua, pola multi activity (alam, budaya, tata kehidupan 

masyarakat). Pola pertama dapat disinergikan dengan pola kedua 

dengan  mengedepankan kampung-kampung iconic seperti 

kampung lontong di Banyu Urip, kampung semanggi, kampung 

olahan hasil laut di Bulak, kampung batik dan pembuat tempe di 
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Jalan Rungkut, kampung pengrajin sepatu di Osowilangun, 

kampung lombok di kelurahan Made, kampung sabun di Ngagel 

dan kampung daur ulang di Margorukun. 

Dengan pendekatan experiential tourism, wisata kampung 

menawarkan sensasi bagi wisatawan tinggal bersama pembuat 

lontong, ikut melakukan proses pembuatan lontong mulai bahan 

baku sampai pengemasan, dan sebagainya. Di kampung-kampung 

lain, penerapan experiential tourism mengikuti produk khas yang 

dimiliki daerah tersebut.  

Dari sisi pasar (turis), pengembangan wisata kampung yang 

merupakan moda new tourism memiliki prospek yang bagus. Jika old 

tourism bersifat package (group) tourism, psycho centric orientation, sun 

just/sight seeing, maka new tourism lebih mengarah ke independent 

travelers dan seeking a variety of special interest. Dari sisi industri, old 

tourism banyak diisi oleh pemain-pemain asing (foreign ownership), 

sementara new tourism menjadi peluang bagi kepemilikan lokal 

(local ownership), serta wisata budaya dan lingkungan hidup. 

Mungkin saat ini kita belum begitu merasakan praktek dan 

imbas positif dari new tourism. Tetapi perlu kita yakini ada 

waktunya nanti gelombang new tourism berlaku di Surabaya. Saat 

ini, pola wisatawan dengan minat khusus seperti destinasi wisata 

pedesaan mulai menjamur di Bali. Ke depan, Surabaya perlu 

semakin menyiapkan diri pengembangan wisata kampung yang 

identik dengan desa wisata. Dengan ini, destinasi wisata Surabaya 

semakin memiliki diversifikasi produk yang khas dan jarang 

dimiliki wisata perkotaan di Indonesia.  
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4.4. Peremajaan ODTW  

4.4.1. Tugu Pahlawan 

Di sepanjang jalan protokol Balai Pemuda-gedung DPRD, 

terpampang mini banner Surabaya Juang menampilkan wajah 

sosok-sosok heroik asal Surabaya maupun tingkat nasional. 

Diadakan pada 1-10 November 2009, Surabaya Juang berisi banyak 

acara, seperti Parade Surabaya Juang, Konser Ludruk Juang, 

Performers Art 100 Patung, Festival Teater Rakyat, Seminar 

Kepahlawanan, Lomba Fotografi Kepahlawanan, Festival Film 

Pendek ‚Ayo Berjuang‛, dan konser musik bertajuk ‚Simfoni untuk 

Bangsa‛ menampilkan Ungu dan ST12.  

Menurut sejarahnya, pertempuran 10 November 1945 di 

Surabaya menjadi tonggak baru bagi bangsa Indonesia selepas 

memproklamasikan kemerdekaannya. Pertempuran tidak 

berimbang antara Arek-arek Suroboyo melawan tentara sekutu 

memaksa Belanda untuk mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia 

pada perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 

Belanda pada tahun 1949. KMB merupakan akhir dari rentetan 

perjuangan bangsa Indonesia selama 4 tahun (1945-1949) untuk 

benar-benar mendapat pengakuan kemerdekaannya terutama dari 

negara bekas penjajahnya, Belanda. 

Setelah pertempuran yang ternyata kekuatan Arek-arek 

Suroboyo di luar dugaan tentara sekutu dan NICA, yaitu 

diperkirakan Surabaya jatuh dalam hitungan 3 hari tetapi ternyata 

baru bisa ditaklukkan sampai 1 bulan, memicu perlawanan 

terhadap sekutu di berbagai daerah. Perundingan pun digelar, 

mulai perjanjian Linggarjati di Kuningan, perjanjian di atas kapal 

Renville, perjanjian Roem-Royen, hingga KMB. 
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Dalam konteks ini, Surabaya menjadi pelopor dan pemegang 

kunci sejak awal diproklamasikannya kemerdekaan bangsa ini. 

Karakter sebagai pelopor dan pemeran kunci itulah yang hari-hari 

ini masih terasa, meski samar-sama, meski di medan dan tantangan 

yang berbeda. Nuansa yang ditawarkan Surabaya Juang minimal 

membangun memori kolektif akan warisan semangat dan sejarah 

kepahlawanan di tanah Surabaya yang teramat sangat mahal dan 

berharga. 

Kita melihat juga, kota Surabaya di masa kepemimpinan 

Bambang DH-Arif Afandi merupakan masa-masa di mana 

Surabaya menata dan membangun sektor pariwisatanya. 

Infrastruktur pedestrian dan hitungan mundur di beberapa titik 

traffic light, meskipun hal itu mungkin terasa kecil, tetapi jelas-jelas 

menunjukkan kepeloporan. Warga daerah lain yang datang ke 

Surabaya begitu terkesan melihat dua infrastruktur jalan ini.  

Tak hanya itu, pembangunan taman kota, air mancur, 

revitalisasi cagar budaya, program kampung bersih, sehat dan asri, 

dan banyak lagi, merupakan komitmen dan tekad menjadikan 

Surabaya sebagai destinasi wisata dunia di samping Bali dan 

Yogyakarta dengan tagline ‛Sparkling Surabaya‛. Kepeloporan 

pembangunan pariwisata Surabaya jelas-jelas menjadi katalisator 

dan motivator pengembangan pariwisata daerah lain di propinsi 

Jawa Timur khususnya. Bagaimana tidak, pintu kedatangan 

wisatawan mancanegara (wisman) melalui bandara Juanda menjadi 

andalan daerah-daerah lain di Jatim untuk menarik kunjungan 

wisman. Karena menjadi andalan, maka Surabaya mau tidak mau 

harus selangkah lebih maju dan lebih siap. 

Memang, selama ini juga dikembangkan alternatif lain 
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kedatangan wisman melalui konsep Java Overland dari Jawa Tengah 

/ DIY, atau juga kunjungan wisman dari Bali yang mulai mengalami 

kejenuhan. Itu pun jelas-jelas juga menempatkan Surabaya sebagai 

kunci bagi kemajuan pariwisata daerah lain di Jatim. Jika saja 

kepeloporan Surabaya di masa akhir revolusi fisik adalah mengusir 

penjajah asing, maka kali ini kepeloporan Surabaya sebaliknya 

justru mengundang lagi negara-negara asing untuk datang, 

berlama-lama dan menghabiskan uangnya di sini. 

Imbas karakter kepahlawanan kita rasakan juga pada aksi 

solidaritas terhadap saudara tetangga kita korban luapan lumpur 

Lapindo. Sebut misalnya, tahun lalu Sahabat Walhi mengadakan 

penggalangan dana publik, Action Support For Environment 

Festival (ASFEst) 2008 ‛fun to be environmentalist‛ di Taman 

Bungkul. Aksi penggalangan dana untuk pemulihan kesehatan 

korban Lapindo itu terdiri dari karnaval, pameran foto hijau, 

pameran lukisan hijau, pameran produk hijau, pameran komik 

hijau, pameran buku murah, performance hijau (musik, pemutaran 

film, teater, body painting), korban lumpur Lapindo dalam potret 

pilu, dan banyak lagi. 

Spirit dominan yang dapat kita petik dari pergelutan saudara-

saudari kita di Porong terutama pada keberanian diri untuk tidak 

semata-mata mengeluh tanpa melupakan upaya diri untuk 

mengatasi persoalan, tetapi melakukan apa yang bisa dilakukan 

dalam kapasitasnya sebagai rakyat kecil. Mungkin saja, tanpa 

bermaksud mengecilkan arti penderitaan korban Lapindo di 

Porong, rumitnya problematika di tempat ini menjadi katalisator 

dan motivator saudara-saudari kita di daerah lain untuk berkaca 

diri di tengah situasi-situasi sulit. Lagi-lagi Surabaya dipaksa oleh 
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situasi untuk menjadi pelopor dan pemimpin jaman. 

Karena sejarah mewariskan nilai kepahlawanan kepada 

warga Surabaya khususnya, maka koreksi diri terus menerus untuk 

menata sendi-sendi kehidupan intern warga mutlak harus 

dilakukan secara konsisten. Pembangunan mal dan gedung-gedung 

modern lainnya misalnya, sekalipun kita tidak dapat menutup diri 

atas kemajuan jaman, tetapi etika pembangunan yang spesifik 

terkait dengannya seperti Amdal dan dampaknya pada kehidupan 

sosial-ekonomi-budaya warga lokal, harus dilakukan secara wajar.  

Kini, setelah 64 tahun pertempuran agung itu lewat, Surabaya 

dikenang dan dikenal tidak saja sebagai pendiri Hari Pahlawan. 

Tetapi, sejauhmana konsistensi warga Surabaya membawa 

semangat kepahlawanannya pada jaman dan tantangan yang 

berubah. Identitas unggul sebagai warga Surabaya perlu tetap 

mengemuka dan menjadi pembeda yang khas serta memberi warna 

yang indah pada bangsa Indonesia. Anak-anak muda Surabaya 

jelas-jelas harus memahami warisan ini. Mengasah diri terus 

menerus, mengembangkan bakat dan keahlian tanpa kenal lelah, 

membangun budaya dan individu yang konstruktif dan produktif, 

bahkan menjadi jawaban atas segala persoalan bangsa, bisa-bisa 

menjadi takdir kita sebagai pewaris semangat pertempuran 10 

November. Memang, Surabaya masih dan harus menjaga 

eksistensinya sebagai pusat kepahlawanan di negeri ini. 

Wacana pemugaran pagar halaman Tugu Pahlawan kembali 

muncul. Ide membongkar pagar untuk ‘mendekatkan’ tugu 

kebanggaan warga Surabaya tersebut dengan masyarakat. Selama 

ini dikesankan Tugu Pahlawan eksklusif, berjarak dan tidak 

‘welcome’. Konteks pembongkaran pagar halaman Tugu Pahlawan 
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selayaknya sepadu dengan revitalisasi Tugu Pahlawan secara 

menyeluruh. Di dalamnya, mencakup ‘mendekatkan’ museum 10 

Nopember dengan masyarakat, menempatkan Tugu Pahlawan 

sebagai rujukan yang ramah, murah dan terjangkau oleh semua 

lapisan. 

Urgensi ‘perombakan’ image Tugu Pahlawan berdampak 

strategis dan secara tidak sadar akan menjadi ‘pilot project’ 

revitalisasi aset kepahlawanan di Surabaya, baik dalam arti mindset 

publik maupun revitalisasi dalam arti fisik. Dibandingkan seremoni 

peringatan hari Pahlawan yang di dalamnya berisi rangkaian even-

even bernuansa kepahlawanan, seperti Parade Surabaya Juang, 

Konser Ludruk Juang, Performers Art 100 Patung, Festival Teater 

Rakyat, Seminar Kepahlawanan, Lomba Fotografi Kepahlawanan, 

Festival Film Pendek ‚Ayo Berjuang‛, dan konser musik bertajuk 

‚Simfoni untuk Bangsa‛, revitalisasi Tugu Pahlawan menjadi ‘gawe’ 

seluruh warga Surabaya tentang bagaimana seharusnya 

memanfaatkan aset sejarah kepahlawanan di kota ini.  

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para 

pahlawannya! Jangan sekali-sekali Melupakan Sejarah (Jas Merah)! 

Dua ungkapan Bung Karno tersebut menggema menyertai ide 

perombakan pagar Tugu Pahlawan. Implisit menyertai gagasan 

’revitalisasi’ Tugu Pahlawan, kepahlawanan dan sosok para 

pahlawan itu sendiri kian tergilas dengan nilai-nilai baru yang 

mungkin telah dibayangkan akan terjadi manakala Presiden 

pertama RI itu mengungkapkan hal tersebut. Keringat, darah dan 

nyawa pahlawan yang gugur di medan pertempuran melawan 

Belanda, Jepang dan tentara Sekutu tidak hanya penting untuk 

diceritakan dan diingat dari masa ke masa, tetapi juga dikunjungi 
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dan disentuh secara langsung jejak-jejaknya. 

Dalam konteks kepariwisataan, sejarah berdirinya Tugu 

Pahlawan yang salah satunya terbentuk dari babakan pertempuran 

10 November 1945 di Surabaya seharusnya mampu memikat dan 

menjadi daya tarik wisata. Bagi warga asing yang notabene 

memahami arti penting nilai sejarah suatu bangsa, pendudukan 

Belanda, Jepang dan Sekutu di Indonesia beserta jejak-jejak 

peninggalannya jelaslah menjadi atraksi wisata yang otentik. 

Apalagi dengan titel Tugu Pahlawan yang secara khusus 

mengenang dan mengapresiasi jasa dan pengorbanan leluhur 

bangsa Indonesia, mengandung keingintahuan publik asing untuk 

menyelami lebih dalam melalui aktifitas turisme. 

Wisata sejarah kepahlawanan sebagai titel produk Tugu 

Pahlawan, tidak hanya menarik dari segi ekonomi, tetapi juga 

memiliki makna simbol, pendidikan dan sejarah itu sendiri. 

Dengan dikelola lebih baik, wisata sejarah kepahlawanan 

diperkirakan bahkan melebihi potensi dari wisata jenis lain, seperti 

wisata belanja atau wisata alam dan lingkungan yang sekarang 

menjadi tren. Tetapi syaratnya, situs dan bangunan sejarah harus 

terpelihara dengan baik, serta menyajikan informasi secara lebih 

bermakna (Asep Saefullah, 2007).  

Di sinilah letak problematika sentral kepahlawanan dan 

sosok-sosok pahlawan yang kian hari kian sulit dikenang oleh 

generasi sekarang. Minimnya narasi sejarah yang menerangkan 

secara akurat, holistik dan menarik tentang para pahlawan dan 

jejak kepahlawanan di masa revolusi fisik menyebabkan reduksi 

makna, informasi dan pengetahuan, serta antusiasme publik akan 

kebesaran nilai sejarah di masa-masa itu.  
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Secara sederhana hal itu dapat diukur melalui perbandingan 

observasi seperti ini, misalnya, seberapa banyak warga Indonesia 

yang tahu dan berkeinginan mengunjungi rumah wafat dan 

museum pencipta lagu kebangsaan ‚Indonesia Raya‛, WR. 

Soepratman di Jalan Mangga, Surabaya, dibandingkan yang tahu 

dan berkeinginan mengunjungi Candi Borobudur dan Prambanan? 

Seberapa banyak warga yang tahu dan berkeinginan datang ke 

rumah HOS Tjokroaminoto di Jalan Peneleh, Surabaya, tempat 

Bung Karno indekos, dibandingkan yang tahu dan berkeinginan ke 

Istana Tapak Siring di Bali? Seberapa banyak warga yang tahu dan 

berkeinginan berkunjung ke makam tokoh Boedi Oetomo, Dr. 

Soetomo, di Jalan Bubutan Surabaya dibandingkan yang tahu dan 

berkeinginan ke makam Bung Karno di Blitar? Dan seterusnya. 

Situs-situs kepahlawanan di kota Surabaya hanyalah sebagian 

contoh yang merepresentasikan citra dan eksistensi jejak 

kepahlawanan di berbagai daerah di Tanah Air. Jika saja jejak-jejak 

kepahlawanan di kota Surabaya yang menjadi ruh keberadaan 

Tugu Pahlawan tidak banyak diketahui dan menimbulkan 

antusiasme warga untuk berkunjung, bagaimana halnya dengan 

jejak-jejak kepahlawanan di daerah-daerah lain?    

Jejak-jejak kepahlawanan yang tersebar di berbagai titik di 

kota ini perlu dikemas sedemikian rupa agar semakin menarik dan 

mengundang antusiasme publik untuk berkunjung. Pengemasan 

situs kepahlawanan sebagai obyek dan daya tarik wisata melalui 

pembuatan narasi, renovasi dengan mempertahankan estetika dan 

originalitas, serta pembenahan akses infrastruktur menuju tempat-

tempat bersejarah di mana para pahlawan kita dulu hidup dan 
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berjuang, seakan kembali menemukan gemanya menyertai ide 

perombakan pagar Tugu Pahlawan. 

Karenanya, Tugu Pahlawan tidak sekadar public space dan 

perombakan pagar di sana tidak semata-mata untuk meleluasakan 

pandangan, tetapi sebagai media edukasi publik yang kian mudah 

diakses yang diharapkan semakin mengefektifkan internalisasi rasa 

bangga sebagai warga Surabaya. Di sana Tugu Pahlawan tidak 

sebatas tugu berbentuk ’paku’ yang kaku, tetapi terasa benar getar-

getar semangatnya. Di sana pula akan memudahkan penemuan 

kembali semangat dan optimisme sebagai bangsa yang merdeka.   
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Management, Ciputra University since 2008, Head of Department 

of International Hospitality and Tourism Business, Ciputra 

University since 2011  

 

I Dewa Gde Satrya, S.E, M.M 

Born in Surabaya, December 29. Educational background 

Bachelor of Economics and Masters in Strategic Management from 

Widya Mandala Catholic University Surabaya. Became lecturer in 

Tourism Business, University of Ciputra, since 2010. 
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