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Lokakarya Nasional "Replikasi Praktek Terbaik Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah" diselenggarakan di Indonesia
DELGOSEA, yang didanai oleh Uni Eropa dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Jerman
melalui Kementerian Jerman untuk Kerjasama Pembangunan, menyelenggarakan
sebuah lokakarya nasional satu hari di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2011 dengan tema
replikasi praktek terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peserta adalah
perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementrian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Asosiasi Pemerintah Daerah,
Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan Nasional, Delegasi Uni Eropa,
organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan dari akademisi dan media.
Lokakarya tersebut dimaksudkan sebagai forum untuk pengembangan jaringan dan
berbagi informasi antara DELGOSEA, kota-kota percontohan yaitu Kupang, Wakatobi,
Tarakan dan Pangkal Pinang serta para pemangku kepentingan lainnya di tingkat
nasional maupun regional. Berdasarkan praktik-praktik terbaik yang diperoleh dari
Thailand dan Filipina, keempat kota percontohan akan menyampaikan rencana aksi
mereka dan membahas tantangan-tantangan yang mungkin muncul selama proses
pelaksanaan. Keempat proyek tersebut akan meningkatkan derajat kehidupan
masyarakat setempat dengan mengatasi masalah-masalah lingkungan dan menciptakan
beberapa kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Proyek-proyek tersebut
dilaksanakan dengan dukungan dari Asosiasi Pemerintah Daerah dan para pembinanya.
"UCLG-ASPAC mendapat kehormatan untuk mendukung kolaborasi pemerintah daerah
yang memiliki komitmen yang kuat, para pembuat kebijakan di tingkat nasional, asosiasi
pemerintah daerah, dan organisasi-organisasi yang memiliki pandangan yang sama
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serta memiliki keyakinan dan keinginan untuk menciptakan dampak yang nyata bagi
kehidupan rakyat melalui langkah-langkah yang demokratis," demikian dikatakan oleh
Dr. Rudolf Hauter, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC tentang upaya-upaya kemitraan
DELGOSEA dalam mencapai pengalihan dan replikasi praktek terbaik yang berkelanjutan
di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara.
Informasi lebih lanjut tentang hasil lokakarya akan diumumkan pada situs DELGOSEA
(www.delgosea.eu).

Untuk informasi lebih lanjut tentang DELGOSEA, silahkan hubungi Koordinator Nasional
untuk Indonesia:
Natalis Padang
E-mail: Natalis.Padang@delgosea.eu
Tel: (62) 21 6408450, (62) 821 2592 1227
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