BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Kajian Terdahulu
Saat proses mencari kajian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan,

ditemukan cukup banyak kajian collaborative governance dengan lokus yang
beragam, misalnya collaborative governance dalam pengembangan pariwisata
(Thamrin & Raharja 2021; Utami, Hariani, & Sulandari 2021; Matthoriq, Zauhar,
& Hermawan 2021), collaborative governance dalam pemberdayaan masyarakat
(Khairullah 2021; Fatimah 2021; Maani, Fajri, Wahyuni, & Malau 2021), serta
collaborative governance dalam pengelolaan lingkungan hidup (Harmana,
Wargadinata, & Nurdin 2021; Suratman & Darumurti 2020; Kariem & Afrijal
2021). Beberapa kajian yang disebutkan cukup menunjukkan bahwa collaborative
governance muncul sebagai alternatif strategi tata kelola yang dinilai baik karena
melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk merespon persoalan publik yang
begitu kompleks. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011, p.) dalam artikelnya juga
mengatakan bahwa collaborative governance telah diterapkan dan dipelajari dalam
beberapa konteks kebijakan, seperti pemberian layanan anak dan keluarga yang
dilakukan oleh Berry et al. (2008), Graddy dan Chen (2006), Page (2003), dan Sowa
(2008).
Membahas kajian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai upaya
peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi
baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu
peneliti dalam memposisikan penelitian yang sedang ditulis dengan penelitianpenelitian yang pernah dilakukan dengan tema sejenis. Penelitian terkait juga
sebagai upaya untuk menunjukkan sisi orisinalitas karya yang telah dibuat. Pada
bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait
dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Penelitian
yang dihimpun utamanya bersumber dari artikel jurnal. Beberapa kajian terdahulu
dibahas di sini ialah mengenai Collaborative Governance itu sendiri serta kajian
tentang Kota Layak Anak.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu
No
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Identitas

Hasil Analisis

Metode

Relevansi dengan Penelitian yang
Dilakukan
Persamaan
Perbedaan
Bila & Saputra. Penelitian ditujukan untuk
a. Penelitian
a. Merupakan
a. Penelitian yang
(2019).
menemukan strategi yang tepat
kualitatif dengan
penelitian
dilakukan
Strategi
dalam melakukan collaborative
metode penelitian
kualitatif
bertujuan
Collaborative
governance dalam pemerintahan.
perkembangan.
b. Sumber data,
menjelaskan
Governance
Dalam penelitian ini dijelaskan
b. Sumber data:
teknik
proses
dalam
bahwa ada berbagai macam proses
dokumentasi atau
pengumpulan
collaborative
Pemerintahan. dalam collaborative governance
arsip
data, dan analisis
governance
yang dapat digunakan dalam
c. Pengumpulan
data.
menurut mode
menyelesaikan permasalahan yang
data: studi
yang
ada. Kajian ini lebih menekankan
literatur
dikemukakan
pemahaman dan pemaknaan
d. Analisis data:
Ansell & Gash
terhadap teori dan konsep dalam
Teknik Miles dan
(2008)
collaborative governance
Huberman
b. Tidak bermaksud
e. Uji keabsahan
melakukan
data: uji
evaluasi terhadap
triangulasi
teori yang
sumber
dikemukakan para
ahli

2

Anggini,
Muhammad, &
Kurnianingsih
(2019).
Collaborative
Governance
dalam
Konservasi
Penyu di
Kampung Baru
Lagoi
Kabupaten
Bintan.

Penelitian ini bertujuan mengkaji
a. Penelitian
pelaksanaan collaborative
kualitatifgovernance dalam program
deskriptif.
konservasi penyu berupa
b. Pengumpulan
prosesnya serta faktor-faktor yang
data: wawancara
menghambat dan mendukung.
c. Analisis
data:
Kesimpulan penelitian ialah
tahap
perlunya satu tahapan tambahan,
pengumpulan
yakni sinkronisasi. Dalam
data, verifikasi
kolaborasi di konservasi penyu
data, penyajian
Lagoi Indah, peneliti belum
data,
dan
melihat adanya sinkronisasi antara
penarikan
Dinas Kelautan dan Perikanan
kesimpulan.
dengan stakeholder lain. Di
samping itu, ada pula faktor
penghambat kolaborasi berupa
kurangnya komitmen dan
kurangnya kepercayaan sedangkan

a. Pendekatan
penelitian
b. Metode penelitian
c. Teknik
pengumpulan data
d. Model
collaborative
governance
e. Tujuan penelitian

c. Tidak bermaksud
mengembangkan
teori baru
mengenai
collaborative
governance
a. Topik
pembahasan
b. Indikator faktorfaktor pendukung
dan penghambat.
Penelitian yang
dilakukan
mengambil
pendapat De Seve
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Maulidiya &
Alfirdaus.
(2019).
Diskontinuitas
Kota Kreatif
Pekalongan
dalam
Perspektif
Collaborative
Governance.

faktor pendukungnya ialah sumber
daya dan otoritas.
Peneliti berusaha melihat
a. Penelitian
a. Pendekatan
pemerintahan kolaboratif yang
kualitatif
penelitian
dilakukan di Kota Pekalongan
b. Teknik
kualitatif
dalam mewujudkan kota kreatif.
pengumpulan
b. Teknik
Peneliti mengangkat kesenjangan
data: wawancara,
pengumpulan data
antara konsep ideal collaborative
observasi, studi
c. Teori yang
governance dengan praktiknya di
dokumentasi.
digunakan
lapangan. Pandangan terkait
kolaborasi tidak selalu berpatokan
pada indikator kolaborasi yang
harus dipenuhi, namun juga
melihat ada tidaknya kepentingan
dibalik hubungan aktor-aktor
tersebut mengingat tidak
signifikannya Kota Kreatif
Pekalongan. Berdasarkan hasil
penelitan, dapat disimpulkan
bahwa kolaborasi antar aktor Kota
Kreatif Pekalongan tidak berjalan
sehingga dapat dikatakan tidak
berlanjut. Salah satu faktor
penyebabnya ialah dominasi

a. Topik
pembahasan
b. Tujuan penelitian
ingin mengetahui
proses kolaborasi
menurut tahapan
proses kolaborasi
c. Faktor di luar
proses kolaborasi
lebih dibahas
sebagai faktor
pendukung
maupun faktor
penghambat
proses kolaborasi
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pemerintah dalam pengambilan
keputusan. Aktor-aktor kolaborasi
justru berjalan sendiri-sendiri
karena adanya pebedaan
kepentingan dan tujuan, programprogram yang diusulkan beberapa
pihak tidak mendapatkan
persetujuan untuk direalisasikan
oleh walikota, kurangnya forum
sebagai sarana komunikasi antar
aktor.
Johanna
Penelitian penelitian Johansson
Johansson.
mengulas mengenai pentingnya
(2018)
mengandalkan upaya kolaboratif
Collaborative
untuk meningkatkan
Governance for keberlanjutan, yakni upaya
Sustainable
menyeimbangkan pemangku
Forestry in the kepentingan yang peduli melalui
Emerging Bio- Program Hutan Nasional (National
Based
Forest Programmes/ NFP) di
Economy in
Eropa Utara. Hasil riset
Europe.
menunjukkan bahwa upaya
kolaboratif, desain kebijakan
melalui NFP, dan strategi

Metode Penelitian:
Literature Review
pada berbagai
literatur terkini
tentang
collaborative
governance, policy
design, forest
governance from a
north-European
context

Membahas urgensi
collaborative
governance dalam
suatu kebijakan

a. Topik penelitian
yang berbeda
b. Tujuan penelitian
c. Metode penelitian

kehutanan menempati peran
sentral dalam menerjemahkan
tujuan kebijakan tingkat Uni Eropa
ke dalam rencana aksi nyata di
negara-negara anggota. Johansson
(p. 10) berpendapat, riset-riset
collaborative governance yang
ada sejauh ini lebih memberi
perhatian pada input atau desain
proses dan terkadang menyamakan
antara kinerja proses dengan
kinerja produktif. Ia
menambahkan bahwa terdapat
pengetahuan yang kurang tentang
sejauh mana kegagalan
implementasi disebabkan oleh
kurangnya legtimasi diantara para
stakeholder dalam proses
pengambilan keputusan, kegagalan
implementasi, atau keduanya.
Oleh karena itu, dibutukan studi
yang mengintegrasikan penelitian
tentang pendekatan collaborative
governance dan partisipasi dengan
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Mohammad
Ilham A
Hamudy.
(2015). Upaya
Mewujudkan
Kota Layak
Anak di
Surakarta dan
Makassar.

penelitian tentang desain
kebijakan. Hal itu dilakukan
karena adanya kebutuhan untuk
mengidentifikasi bagaimana
kesenjangan tersebut dapat
dihindari dalam pembuatan
kebijakan.
Tujuan penelitian adalah
menggambarkan berbagai upaya
yang dilakukan Pemerintah Kota
Surakarta dan Makassar dalam
mewujudkan Kota Layak Anak,
berikut yang menjadi faktor
pendukung dan penghambatnya.
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa macam-macam upaya telah
dilakukan oleh kedua dalam
mewujudkan KLA. Terdapat
perbedaan strategi dan prioritas
masalah antara Surakarta dan
Makassar, mengingat waktu
pencanangan KLA di kedua kota
berbeda. KLA Kota Surakarta
telah didukung dengan komitmen

a. Pendekatan
kualitatif –
metode deskriptif
b. Pengumpulan
data: wawancara
sejumlah
informan,
penelusuran
dokumen terkait.

a. Membahas topik
Kota Layak Anak
b. Metode penelitian
c. Ingin mengetahui
keberjalanan
penyelenggaraan
Kota Layak Anak
d. Mengidentifikasi
faktor pendukung
dan penghambat
pelaksanaan KLA

a. Lokasi penelitian
yang berbeda
b. Teori atau pisau
analisis yang
digunakan
berbeda
c. Fokus pada proses
collaborative
governance
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Anjani
Wulandari &
Achmad
Taufiq. 2019.

semua jajaran pemerintahan,
advokasi dan sosialisasi kebijakan
KLA kepada pimpinan
stakeholders, dan pembentukan
Tim Pelaksana Pengembangan
KLA. KLA Kota Makassar juga
telah didukung komitmen jajaran
pemerintahan. Beberapa faktor
penghambat perwujudan KLA
sudah dapat diatasi di Kota
Surakarta, tetapi beda dengan Kota
Makassar yang belum lama
menginisiasi KLA, diantaranya
kendala koordinasi oleh Gugus
Tugas KLA isu anak kurang
dianggap penting dan kurang
mendongkrak citra pejabat di
masyarakat, adanya egosektoral,
kapasitas kelembagaan KLA yang
minim SDM mumpuni.
Penelitian ini menjelaskan
pentingnya partisipasi masyarakat
untuk mengetahui apa yang
mereka butuhkan untuk

a. Metode
penelitian:
deskriptif
kualitatif

a. Memiliki concern a. Analisis
lebih
terhadap isu anak
kepada
proses
(Kota Layak Anak)
kolaborasi
b. Metode penelitian

Partisipasi
Masyarakat
dalam
Mewujudkan
Kota Layak
Anak di Kota
Surakarta.

meningkatkan kesejahteraan dan
perkembangan anak. Partisipasi
masyarakat dalam mewujudkan
KLA di Kota Surakarta dapat
dikatakan tinggi karena didukung
dengan tingginya ruang partisipasi
untuk mengeluarkan ide-ide atau
solusi atau kondisi yang ada di
masyarakat sesuai kebutuan. Di
samping itu, terdapat kesadaran
dan keterlibatan dalam programprogram yang dilakukan
pemerintah terkait pemenuhan hak
anak atau kebijakan yang
menyangkut anak. Partisipasi
masyarakat Surakarta ada yang
berbentuk kontribusi pemikiran,
dana, tenaga, dan sarana.
Tantangan yang dihadapi
Surakarta terkait partisipasi
masyarakat dalam mewujudkan
KLA adalah faktor rendahnya
komitmen serta belum tersedianya
sistem informasi terkait data anak.

b. Teknik
c. Mengidentifikasi
dibandingkan
pengumpulan
faktor pendukung
partisipasi
data: wawancara,
dan penghambat b. Landasan
teori
dokumentasi,
KLA
yang digunakan
dan studi
c. Menggunakan
literatur.
metode observasi
c. Validitas dan
dalam
reliabilitas data:
pengumpulan data
triangulasi
sumber data
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Noverman
Duadji &
Novita
Tresiana. 2018.
Kota Layak
anak Berbasis
Collaborative
Governance.

Penelitian yang berlokus di
Provinsi Lampung menghasilkan
dua hal, yakni (1) pemetaan
masalah utama anak dalam
pembangunan dan potensi-potensi
yang ada di daerah dari aspek
kebijakan, kelembagaan/organisasi
anak yang bisa dikembangkan; (2)
pengembangan model
collaborative governance dalam
pembangunan KLA di Provinsi
Lampung.
Duadji dan Tresiana mengatakan
model collaborative governance
dapat diadopsi dalam perumusan
kebijakan pembangunan anak.
Ditemukan aspek-aspek penting
sebagai penentu keberhasilan
pembangunan kebijakan KLA,
yaitu dibutuhkan prasyarat adanya
jejaring kerja (networking) dari
kelembagaan masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, serta
kolaborasi dalam merumuskan

a. Metode
penelitian:
kualitatif
deskriptif
b. Data: (primer:
wawancara,
observasi);
(sekunder:
dokumentasi
yang relevan)
c. Teknik
pengumpulan:
observasi,
wawancara
mendalam,
dokumen, dan
FGD)
d. Analisis data:
Model interaktif
Miles dan
Hubberman

a. Membahas
hal a. Menganalisis
yang
sama
tahapan proses
(collaborative
kolaboratif
governance
dan
menurut model
Kota Layak Anak)
yang dikemukakan
b. Latar
belakang
Ansell dan Gash
pentingnya
dalam
collaborative
penyelenggaraan
governance dalam
KLA, tidak
pembangunan
menekankan pada
KLA
satu tahapan saja
c. Metode penelitian,
berupa dialog
kecuali
Teknik
tatap muka
FGD
b. Tidak bertujuan
melakukan
pemetaan isu anak,
tetapi
menjadikannya
sebagai data dan
fakta yang
melatarbelakangi
penelitian
c.
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Jonna
Monaghan.
2019.
Engagement of
children in
Developing
Healthy and
Child-Friendly
Places in
Belfast.

kebijakan pembangunan KLA
dilakukan berbasis proses dialog
tatap muka.
Riset ini berupaya memberikan
a. Menggunakan
a. Membahas isu
a. Kajian penelitian
solusi atas terbatasnya mekanisme
convenience
Kota yang Layak
memfokuskan
dalam mengikutsertakan anak
sampling dan
atau Ramah Anak
pada kajian proses
serta memperhatikan kebutuhan
initial pilot
b. Keterlibatan atau
collaborative
dan prioritas mereka dalam
dengan
partisipasi
governance dalam
pengambilan keputusan
melibatkan tiga
kelompok anak
mengembangkan
membangun lingkungan yang
sekolah dan club
dalam perencanaan
kota yang layak
ramah anak. Monaghan
afterschool di
pembangunan kota
anak, yang lebih
memberikan tawaran solusi dalam
Belfast barat
c. Tujuan penelitian
menjelaskan
bentuk pendekatan, temuan, dan
b. Tahap-tahap
hubungan dan
model yang ia kemukakan. Hal ini
selanjutnya
peran stakeholder
berarti, hak anak harus disuarakan
melibatkan semua
terkait
terkait bagaimana impian atau
sekolah dalam
b. Menggunakan
harapan mereka terhadap tempat
20% daerah yang
teori collaborative
tinggal mereka.
paling miskin di
governance model
Metode yang digunakan dalam
kota dan sekolah
Ansell & Gas
memprakarsai diskusi dengan
kemudian
c. Perbedaan metode
anak, diantaranya metode gambar
memilih sendiri
yang digunakan.
dan memanfaatkan badan/lembaga
ke dalam proyek
yang ada, yaitu pelatihan SDM
c. Kriteria terakhir
(Healthy Places, Healthy
adalah kebutuhan

Children). Lembaga ini
untuk
mengembangkan basis pemikiran
mencerminkan
kritis, kerja tim, dan penyelesaian
komunitas dan
masalah, serta penggunaan
geografi kota.
miniature kota agar anak dapat
d. Topik pembgunan
bereksperimen dan mendesain
lingkungan
model ideal kota mereka.
dilengkapi
Selanjutnya, temuan yang
dengan elemen
diperoleh Monaghan adalah bahwa
“World Around
anak-anak di Belfast merespon
Us” dari
baik inisiatif-inisiatif tersebut dan
kurikulum
antusias saat ditanyai mengenai
sekolah dasar
opini mereka terhadap pemerintah
Irlandia Utara.
lokal dan mendemostrasikan
pemahaman yang mumpuni
mengenai bagaimana lingkungan
mempengaruhi kehidupan mereka.

2.2

Landasan Teori
2.2.1

Teori Governance
Governance adalah transformasi dari government yang berupaya

mendemokratisasi administrasi publik. Governance hadir sebagai solusi atas
keterbatasan dan kelemahan perspektif government yang memandang
pemerintah

sebagai

satu-satunya

aktor

pelaksana

fungsi-fungsi

pemerintahan. Secara empiric, pemerintahan versi lama (government)
sangat identic dengan kekuasaan, penguasaan, kewenangan, dominasi,
pemaksaan, pemusatan, dan lain-lain (Abdullah, 2016, p. 66).
Governance muncul pada decade 1990- an yang memberi penekanan
kajian pada pemerintah sebagai institusi dan juga pemerintahan sebagai
proses multiarah, yaitu pelibatan unsur-unsur di luar pemerintah. Hal
tersebut sebagaimana juga disampaikan oleh Anggini, Muhammad, &
Kurniasih (2019, p. 80), Government merujuk pada institusi pemerintahan
sedangkan

governance

merujuk

pada

keterlibatan

NGO

(Non-

Governmental Organization) dalam pengelolaan kepentingan umum (public
affairs).
Istilah umum “governance” mengacu pada tindakan mengatur baik
itu di sektor publik maupun sektor privat (Emerson, Nabatchi, & Balogh,
2011, p. 2). Emerson et al. (2011) juga mengutip pendapat O’Leary,
Bingham, dan Gerard (2006,7) serta Bryson, Crosby, dan Stone (2006)
mengenai governance yang dapat disimpulkan sebagai alat untuk
mengarahkan proses yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam
sektor swasta, publik, dan sipil dan di dalamnya terdapat serangkaian
kegiatan koordinasi dan pemantauan yang memungkinkan kelangsungan
hidup kemitraan atau lembaga kolaboratif.
Rhodes (1997) berpendapat mengenai ciri governance, yaitu
organisasi antarjaringan yang didalamnya terdapat tuntutan untuk saling
bertukar sumber daya (dalam Abdullah, p. 67). World Bank mengemukakan
tiga domain dalam governance, yaitu negara (state), swasta/privat (privat

sector), dan masyarakat (civil society) yang saling berinteraksi dan
menjalankan fungsi masing-masing. Negara berperan dalam menciptakan
lingkungan politik dan hukum yang kondusif; sektor privat berperan dalam
menciptakan pekerjaan, dan masyarakat berperan dalam partisipasi di segala
aspek, terutama politik, ekonomi, dan sosial (Sujarwoto dan Yumarni dalam
Abdullah, p. 67).
Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik (Good
governance) mensyaratkan proses kesetaraan, kesamaan, koherensi, dan
keseimbangan peran, serta saling kontrol antar ketiga komponen tersebut.
Nazsir (2003, p. 138) mengartikan “good” dalam good governance dalam
dua pengertian yaitu:
1. “Good” dalam arti nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat
dan yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai
tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan
sosial. Pemahaman makna pertama mengacu pada perwujudan nilainilai demokrasi dalam kehidupan bernegara.
2. “Good” yang berarti aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang
efektif dalam upaya mencapai tujuan nasional. Pemahaman makna
kedua, yakni berorientasi kompetensi, struktur, dan mekanisme politik
dan administrative yang efektif dan efisien.
Governance sudah menjadi praktik yang cukup lama dalam aktivitas
pemerintahan. Hal ini juga membawa konsekuensi bahwa pengembangan
KLA juga menerapkan praktik governance, pun dikarenakan adanya
mandatory dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Teori governance
perlu dicantumkan dan dipahami dalam penelitian yang akan dilakukan ini
agar peneliti punya pijakan dasar dalam mengidentifikasi, memahami, serta
menjelaskan fenomena yang ada di lapangan dalam pengembangan KLA.
2.2.2

Collaborative Governance
Administrasi publik selama beberapa dekade terakhir mengalami

perkembangan menuju lebih inklusif dengan melibatkan aktor nonnegara

dalam pembuatan kebijakan (Johansson, 2018, p. 10). Akibatnya, peran
negara tidak lagi memonopoli aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat.
Johansson juga mengutip pendapat Denhart dan Denhart yang mengatakan
bahwa penting bagi institusi publik membawa pemangku kepentingan
duduk bersama, membahas dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi
masyarakat. Administrasi publik harus mengambil peran aktif dalam
mendirikan “arena” di mana berbagai pemangku kepentingan dapat
memenuhi dan mengartikulasikan nilai-nilai bersama dan tanggung jawab
kolektif untuk kepentingan publik. Beberapa ahli menyatakan bahwa
kolaborasi adalah instrument untuk mengatasi keterbatasan sekaligus proses
kesadaran dari berbagai pihak untuk melihat keterbatasannya, kemudian
mencoba

mengeskplorasi

bersama

atas

perbedaan

tersebut

guna

menemukan solusi pemecahannya (Aggranoff dan McGuire, 2003; Grey
dan Fendt, 2010 dalam Arrozaaq, 2016, p. 4).
Collaborative governance merupakan strategi baru sebagai
perkembangan paradigma governance. Beberapa hal melatarbelakangi
kemunculan collaborative governance (Ansell dan Gash, p. 544),
diantaranya:
1.

kegagalan implementasi kebijakan atau tata kelola di tataran lapangan;

2.

ketidakmampuan kelompok-kelompok karena pemisahan rezim-rezim
kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk
menghambat keputusan;

3.

mobilisasi kelompok kepentingan;

4.

tingginya biaya dan politisasi regulasi.
Perkembangan collaborative governance juga didorong oleh

pemikiran masyarakat yang semakin kritis dan tuntutannya atas berbagai isu
publik sementara kapasitas pemerintah terbatas dalam menyelesaikan
masalah publik. Meningkatnya pengetahuan dan spesialisasi serta
insfrastruktur kelembagaan yang lebih kompleks dan saling bergantung juga
menjadi faktornya.

Collaborative governance sebagai konsep yang cukup baru dalam
paradigma governance memiliki kaitan serta tumpang tindih dengan
konsep-konsep sebelumnya sehingga membuat definisi yang cukup kabur.
Diskusi para ahli tentang istilah collaborative governance mengarah pada
diskusi yang tidak berbentuk dan tersebar daripada membangun narasi yang
koheren (Batory & Svensson, 2019, p. 28).
Chris Ansell dan Alison Gash (2007) mengemukakan beberapa
istilah yang mirip dengan collaborative governance dapat membingungkan
karena sebagian konsep saling tumpang tindih. Pertama, korporatisme.
Korporatisme

merupakan

bentuk

collaborative

governance

yang

menekankan pada perundingan tripartite antara asosiasi puncak tenaga
kerja, swasta, dan negara. Biasanya, asosiasi puncak ini memiliki monopoli
representasional di sektor mereka. Sementara collaborative governance
memiliki pengertian yang lebih luas dalam hal penyertaan pemangku
kepentingan dibandingkan korporatisme. Dalam collaborative governance,
pemangku kepentingan seringkali tidak memiliki monopoli perwakilan atas
sektor mereka.
Kedua, terdapat jaringan kebijakan atau policy network yang
memiliki fenomena serupa dengan collaborative governance. Jaringan
kebijakan dapat mencakup badan publik dan kelompok pemangku
kepentingan serta menyiratkan pengambilan keputusan dengan musyawarah
atau pengambilan keputusan kooperatif. Akan tetapi, collaborative
governance mengacu pada strategi eksplisit dan formal untuk memasukkan
pemangku kepentingan ke dalam proses pengambilan keputusan yang
berorientasi consensus, sedangkan kerjasama dalam policy network
mungkin informal dan sebagian besar implisit, misalnya tidak diketahui,
dinyatakan, atau tidak dirancang).
Ketiga, collaborative governance dan public-private partnership
terkadang dapat merujuk pada fenomena yang sama. Tujuan dari publicprivate partnership seringkali untuk mencapai koordinasi daripada
consensus

pengambilan

keputusan.

Partnership

hanya

mewakili

kesepakatan antara aktor publik dan swasta untuk memberikan layanan atau
melakukan tugas tertentu sedangkan pelembagaan proses pengambilaan
keputusan kolektif adalah inti dari collaborative governance.
Batory dan Svensson (2019) menemukan perbedaan collaborative
governance di berbagai dokumen. Keduanya mengungkapkan dalam hasil
riset bahwa collaborative governace umumnya muncul dalam konteks
networked governance, pengarahan, atau koordinasi, meskipun istilah ini
tidak didefinisikan secara jelas. Dalam dokumen kebijakan yang diteliti pun
sedikit memuat faktor-faktor spesifik yang berhubungan dengan kolaborasi.
Seringkali dokumen kebijakan memuat hal-hal yang masih abstrak, seperti
menekankan kebutuhan bekerja sama, berkumpul, melibatkan warga
negara, dan sebagainya, sedangkan variasi permasalahan, misalnya
kemampuan organisasi atau struktur untuk mengadakan kolaborasi,
restrukturisasi pemerintah, pembentukan dan pengembangan lembaga
kemitraan, dewan, sekretariat, forum, investasi, semuanya tercakup dalam
literature akademis. Di samping itu, collaborative governance semakin
kabur ketika digunakan dalam konteks negara yang berbeda, penyebabnya
karena perbedaan bahasa, penggunaan istilah yang lebih sering di tempat
tersebut, dan konsep yang diimpor hanya secara abstrak yang akhirnya tetap
berada di luar jangkauan publik dan kebjakan sehari-hari. Aspek politik dan
historis di beberapa negara juga menjelaskan mengapa kolaborasi dianggap
hal negative dan menimbulkan penolakan.
Batory dan Svensson (p. 30) juga mengungkap setidaknya ada lima
dimensi untuk mengonseptualisasikan collaborative governance mulai dari
pengertian yang sempit hingga yang lebih luas, yaitu:
1. Collaborative governance dalam memandang kesenjangan publikprivat (public-private devide), apakah ingin menyatukan aktor
pemerintah dan non-pemerintah atau menjadi fungsi penghubung ini
tidak dipandang penting.
2. Proses kolaboratif apakah dimulai dan/atau dikendalikan oleh actor
publik (biasanya lembaga pemerintah).

3. Collaborative governance apakah dikonseptualisasikan sebagai proses
multiorganisasi, yaitu terbatas pada pemangku kepentingan yang terlibat
atau memungkinkan keterlibatan yang luas dari warga negara.
4. Ruang lingkup kolaborasi sehubungan dengan daya tahan (durability)
apakah dibentuk secara permanen atau berorientasi tugas. Kemudian,
dalam proses kebijakan, beberapa definisi mengasumsikan kolaborasi di
seluruh program/proyek atau khusus, misalnya pada desain kebijakan,
keputusan pembuatan, atau pemberian layanan.
5. Asumsi normatif collaborative governance. Beberapa asumsi dari para
sarjana, diantaranya terbukanya tujuan kolaborasi; mengharuskan
kolaborasi dilakukan dengan tujuan public; atau dorongan agenda
pemecahan masalah yang konstruktif.
Lima dimensi di atas dapat menyiratkan collaborative governance
dalam arti sempit, yaitu proses dan tindakan yang didorong oleh pemerintah
yang melibatkan organisasi non-pemerintah dalam tahapan tertentu dari
proses kebijakan dengan tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan
sebelumnya, di mana masing-masing kategori diisi dengan konten
substantive. Sementara itu, dalam arti luas collaborative governance
memiliki lingkup yang cukup abstrak dengan pengertian yang lebih luas,
misalnya pada kisaran aktor, pemrakarsa, tipe peserta, mencakup berbagai
aspek proses tata kelola, termasuk perencanaan, pembuatan kebijakan, dan
manajemen serta lebih menunjukkan pendekatan musyawarah dan
berorientasi konsensus.
Pengertian sempit yang dikemukakan Battory dan Svensson sejalan
dengan pendapat Ansell dan Gash (2007) mengingat mereka membatasi
dengan ketat literature yang digunakan untuk mendefinisikan collaborative
governance agar menghasilkan perbandingan yang sepadan serta
menekankan pada pengaturan formal. Sementara itu, pengertian luas yang
dikemukakan Battory dan Svensson cenderung sejalan dengan pendapat
Emerson et al. (2011). Ia tidak membatasi pada pengaturan formal dan
mengarah pada multipartner governance dengan pelibatan warga negara

atau public. Emerson et al. (2011, p. 3) mendefinisikan collaborative
governance dalam lingkup luas.
“The processes and structures of public policy decision making and
management that engage people constructively acros the boundaries
of public agencies, levels of government, and/or the public, private
and civic spheres in order to carry out a public purpose that could
not otherwise be accomplished” (Emerson et al., 2011).
(Proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan
publik yang melibatkan orang secara konstruktif melintasi batas-batas badan
publik, badan pemerintah, dan/ atau ranah publik, swasta, dan sipil untuk
melaksanakan tujuan publik yang tidak bisa sebaliknya ulung). Definisi ini
tidak membatasi collaborative governance dalam pengaturan formal,
kolaborasi yang hanya diprakarsai negara, dan sekadar mengikutsertakan
aktor pemerintah dan nonpemerintah. Definisi Emerson et al. mengarah
pada multipartner governance. Collaborative governance yang diterapkan
mampu menginformasikan tata kelola partisipatif dan manajemen sipil,
meskipun disadari bahwa tingkat keterlibatan warga negara atau publik.
Kelebihan dari definisi yang dikemukakan Emerson et al, (2011),
yakni mampu melampaui fokus konvensional pada manajer publik atau
sektor publik formal. Mereka tidak membatasi prakarsa collaborative
governance secara formal, tetapi melibatkan pemangku kepentingan
pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, kerangka kerja (framework)
yang dikembangkan juga memungkinkan diterapkan oleh praktisi dan
peneliti di beberapa disiplin bidang. Kerangka kerja terintegrasi dari sekian
banyak komponen collaborative governance yang disebut dengan
Collaborative Governance Regime (CGR). CGR mengorganisir sejumlah
variabel ke dalam kerangka multilevel sehingga memungkinkan analisis
lebih lanjut dari dinamika internal, kausalitas, dan kinerjanya secara
bersama-sama serta tools yang dimiliki memungkinkan penerapan yang luas
di berbagai sector, pengaturan, proses, masalah, dan waktu.

Gambar 2.1 The Integrative Framework for Collaborative Governance

Sumber: Emerson, Nabatchi, dan Balogh, 2011, p. 6
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan
bahwa collaborative governance memiliki definisi mulai dari spektrum
sempit hingga luas bahkan masih memiliki bagian yang “abu-abu” sehingga
untuk keperluan penelitian kali ini pengertian collaborative governance
dengan lingkup yang lebih dibatasi (restrictive) dirasa lebih relevan untuk
dilakukan operasionalisasi collaborative governance guna pencarian data di
lapangan.
Collaborative governance atau kolaborasi, setiadaknya dari
penjelasan sebelumnya, dapat diketahui ciri umum atau karakternya.
Pertama, interaksi antara orang-orang dari berbagai organisasi, sektor, atau
yurisdiksi dengan relasi kekuasaan yang ekual. Kumorotomo (2013)
mengatakan bahwa Collaborative governance dimaknai sebagai proses
kolektif dan egalitarian. Tiap partisipan atau stakeholder di dalamnya
memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan memiliki
kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses
tersebut (dalam Bila & Saputra, 2019, p. 198).
Kolaborasi yang bermakna bukan hanya formalitas melainkan juga
tumbuh dari motivasi internal dan eksternal untuk berpartisipasi,
kemampuan berpartisipasi dengan persyaratan yang sama, berkomitmen

pada keputusan yang dibuat, dan di akhir merasakan bahwa waktu yang
dihabiskan sepadan dengan usaha (Nabatchi, 2015; Sarkiki & Pasgaard,
2017; Haddaway et all., 2015 dalam Johansson, p. 10). Dengan demikian,
collaborative governance lebih memilih menempatkan rasa sukarela pada
kolaborasi horizontal. Kolaborasi yang bermakna akan tumbuh dalam iklim
kolaborasi yang inklusif, transparan, kesadaran akan tanggung jawab
kolektif, kepercayaan yang terbangun, dan outcome yang terukur. Dalam
interaksinya, kolaborasi memberi perhatian pada elemen penggerakan
prinsip, motivasi, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Ketiga
elemen tersebut merupakan Dinamika Kolaborasi yang berbentuk siklus dan
saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain (Emerson et al. dalam
Bila & Saputra, 2019).
Ansell dan Gash (dalam Maulidya, 2019, p. 2) mendefinisikan
collaborative governance sebagai
“Pengaturan pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih
badan publik melibatkan pemangku kepentingan nonpemerintah
dalam mengambil keputusan kolektif formal yang ditujukan untuk
membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program,
atau aset publik” (Ansel & Gash dalam Maulidya, 2019).
Ansell dan Gash (2007, p. 544) juga mengungkapkan kriteria yang
harus ada dalam collaborative governance berjumlah enam. Pertama, suatu
forum diprakarsai oleh institusi publik. Di sini, Ansell dan Gash
menggunakan istilah “badan publik/ public agency”. Konsekuensi dari
istilah “badan publik”, yakni ikut memasukkan institusi publik, seperti
birokrasi, pengadilan, legislatif, dan badan pemerintah lainnya pada level
daerah atau pusat dalam forum kolaboratif. Faktanya, Ansell dan Gash
menemui kasus bahwa lembaga cabang dari eksekutif juga terlibat. Sebagai
badan publik, mereka dapat menginisiasi forum kolaboratif dalam rangka
memenuhi tujuan mereka atau untuk memenuhi mandat. Pelibatan aktor
eksternal dalam proses kolaborasi ini, menurut Batory dan Svensson (p. 36),
mungkin bergantung pula pada kolaborasi internal pemerintah yang
berfungsi dengan baik. Mereka secara khusus juga menekankan kebutuhan

pembedaan antara perspektif yang berfokus pada bagaimana pemerintah
(badan sektor publik) melibatkan aktor non-pemerintah (eksternal) dalam
perancangan kebijakan dan pemberian layanan dengan perspektif yang
berfokus pada bagaimana pemerintah dapat mewujudkan unit atau
perangkatnya saling bekerjasama satu sama lain.
Jadi, meskipun badan publik berperan sebagai insiator collaborative
governance, forum tersebut tetaplah membutuhkan partisipasi stakeholder
nonnegara. Beberapa sarjana menggambarkan “koordinasi antarlembaga”
sebagai collaborative governance dan juga sebagai istilah yang menandai
jenis hubungan yang berbeda anatara badan publik dan stakeholder
nonnegara.
Kedua, partisipasi forum tersebut harus mencakup aktor nonnegara.
Ansell dan Gash menggunakan istilah “stakeholder” untuh menyebut
partisipasi warga baik sebagai individu maupun sebagai kelompok
terorganisasi. Selain itu, juga berlaku bagi badan publik dan pemangku
kepentingan nonnegara meskipun badan publik memiliki ciri khas peran
kepemimpinan dalam collaborative governance. Kolaborasi berimplikasi
pada komunikasi dua arah dan saling mempengaruhi satu sama lain. Badan
publik dan stakeholder secara kolektif bertemu bersama dalam proses
musyawarah dan multilateral.
Ketiga, partisipan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan
dan bukan hanya dimintai pendapat oleh badan publik. Kolaborasi
mempersyaratkan aktor nonnegara terlibat langsung dalam pengambilan
keputusan serta memiliki tanggung jawab atas hasil kebijakan. Keempat,
forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif. Kriteria
“formal” ini untuk membedakan definisi collaborative governance yang
dimaksud

dengan

kelompok

kepentingan

konvensional.

Definisi

collaborative governance menyiratkan adanya strategi publik dan mengatur
pengaruh ini. Walter dan Petr (dalam Ansell dan Gash, p. 546)
menggambarkan collaborative governance sebagai aktivitas formal yang

“melibatkan aktivitas bersama, menggabungkan struktur, dan berbagi
sumber daya”.
Kelima, tujuan forum adalah untuk membuat keputusan berdasarkan
konsensus. Meskipun badan publik memiliki otoritas tertinggi untuk
membuat keputusan, tujuan kolaborasi biasanya untuk mencapai beberapa
tingkat konsensus diantara para pemangku kepentingan. Dalam praktiknya,
kolaboratif seringkali tidak berhasil mencapai konsensus. Namun, upaya
dan janji untuk “duduk bersama” dalam forum musyawarah, multilateral,
dan formal setidaknya harus diperjuangkan untuk menemukan area-area
kesepakatan. Keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan atau manajemen
publik. Fokusnya pada isu publik membedakan collaborative governance
dari bentuk-bentuk lain pengambilan keputusan konsensus. Batasan
masalah publik dan privat dalam collaborative governance adalah mengenai
urusan-urusan pemerintahan.
Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008)
mencakup empat hal utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan,
kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Proses kolaboratif merupakan salah
satu hal esensial atau inti dari model dan memiliki pola siklus. Karakter ini
menyebabkan sulit untuk mengetahui dari mana proses kolaboratif dimulai.
Akan tetapi, karena komunikasi adalah inti dari kolaborasi maka Ansell dan
Gash memulainya dengan fase dialog antar-muka (face-to-face dialogue).

Gambar 2.2 Model of Collaborative Governance

Sumber: Ansell dan Gash, 2008
Proses kolaboratif terdiri dari beberapa tahapan, sebagai berikut.
1.

Face to Face Dialogue (Dialog Antar-muka)
Dialog antar-muka dipahami sebagai proses yang terus ada
sepanjang kolaborasi itu berlangsung. Sebagai proses yang berorientasi
konsensus,

dialog

antar-muka

bermanfaat

dalam

membangun

kepercayaan, komitmen terhadap proses, mengidentifikasi peluang
yang saling menguntungkan, saling memahami dan memperoleh hasil.
Bentrup (Ansell & Gash, 2007, p. 558) mengemukakan bahwa
dialog antar-muka tidak sekadar media negosiasi, tetapi juga proses
menghilangkan stereotip dan hambatan komunikasi lainnya yang
menghambat eksplorasi keuntungan bersama. Agar dialog antar-muka
berjalan efektif, diperlukan partisipasi langsung dari stakeholder yang
didukung dengan pengetahuan dan kapasitas dalam penanganan isu
yang diusung.
Akan tetapi, Ansell dan Gash mengungkapkan bagian dilematis
dari face-to-face dialogue. Di satu sisi, dialog antar-muka mungkin
dapat memperkuat stereotip, perbedaan status, atau meningkatkan

antagonisme dan sikap saling tidak menghormati. Di sisi lain, sulit
untuk membayangkan kolaborasi yang efektif tanpa dialog antar-muka.
Senada dengan itu, Emerson et al. (p. 10) mengatakan bahwa dialog
antar-muka memang memberikan keuntungan pada awalnya, namun
tidak selalu penting, terutama pada isu dengan tingkat konflik rendah
dan nilai serta tujuan bersama dengan cepat muncul atau mudah
disepakati.
2. Trust building (Membangun Kepercayaan)
Kurangnya

kepercayaan

antarstakeholder

menjadi

poin

perhatian collaborative governance. Proses kolaboratif harus sampai
pada bangunan kepercayaan diantara stakeholder. Terkadang, sangat
sulit

memupuk

kepercayaan

diantara

stakeholder

sehingga

menghabiskan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang
untuk mencapai hasil kolaboratif. Pemimpin kolaboratif yang baik
menyadari hal tersebut sebagai salah satu permasalahan kolaboratif
sehingga perlu mencurahkan waktu ekstra untuk mencapainya. Sikap
dan tindakan pemimpin hendaknya juga tidak memihak sehubungan
dengan preferensi peserta (Emerson et al., p. 9). Membangun
kepercayaan menjadi fase yang berkesinambungan dari dialog dan
negosiasi tentang masalah-masalah substantive.
3. Commitment to process (Komitmen Terhadap Proses)
Tingkat komitmen anggota adalah variable penting dalam
menentukan berhasil tidaknya suatu kolaborasi (Ansell & Gash, 2007).
Komitmen berkaitan erat dengan motivasi berpartisipasi dalam
kolaborasi. Keputusan untuk ikut berpartisipasi para stakeholder,
terkadang, didorong rasa ingin memastikan bahwa suara dan perspektif
mereka tidak diabaikan, mengamankan legitimasi, atau karena
memenuhi kewajiban hukum. Komitmen terhadap proses, artinya
belajar mengembangkan keyakinan bahwa kebijakan yang diinginkan
adalah hasil dari hubungan saling menguntungkan. Komitmen
berkolaborasi memerlukan perubahan psikologis diantara para

anggotanya, yaitu rasa “saling memberikan pengakuan” atau “apresiasi
bersama”. Komitmen anggota juga akan meningkat apabila saling
ketergantungan semakin tinggi.
Komitmen terhadap proses adalah hal yang sulit dicapai serta
menimbulkan dilema. Pertama, kemauan untuk mematuhi hasil
musyawarah, meskipun dalam proses musyawarah terdapat dinamika
tawar-menawar yang mengarah ke hal yang tak terduga dan membuat
pemangku kepentingan mengalami tekanan dalam penyesuaian posisi
yang tidak diharapkan. Kedua, percaya bahwa pemangku kepentingan
lainnya akan menghormati perspektif dan kepentingan dirinya
(pemangku kepentingan tersebut). Ketiga, prosedur yang jelas, adil,
transparan yang dicapai dari hasil musyawarah dan negosiasi yang
berintegritas. Keempat, rasa kepemilikan (sense of belonging) seiring
meningkatnya keterlibatan (Gilliam, dalam Ansell & Gash, 2007, p.
559).

Rasa

kepemilikan

bersama

akan

terhambat

jika

ada

ketidakseimbangan kekuatan atau persepsi yang berbeda tentang siapa
yang harus mengambil prakarsa. Pengharapan peran terhadap
pemangku kepentingan lainnya atau pelemparan tanggung jawab sangat
mungkin terjadi. Kelima, El Ansari (2003) menambahkan satu dilema
rumit, dimana collaborative governance mengalihkan kepemilikian
dalam pengambilan keputusan dari agensi (decision maker) ke para
pemangku kepentingan yang bertindak secara kolektif. Keputusan
kolektif tersebut dalam perjalanannya menemui pertentangan antara
pemangku kepentingan satu dengan lainnya.
4. Shared understanding (Berbagi Pemahaman)
Perlunya mengembangkan pemahaman bersama diantara para
stakeholder terkait hal yang secara kolektif dapat mereka capai
bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan juga sebagai visi
bersama, tujuan bersama, ideology bersama, kejelasan arah dan
kestrategisannya, penyelarasan nilai-nilai inti, kesepakatan bersama
dalam mendefinisikan masalah, atau kesepakatan tentang pengetahuan

yang relevan untuk mengatasi masalah. Pengembangan pemahaman
bersama atas keputusan bersama dapat dilaksanakan dalam proses
kolaboratif dan berguna untuk menilai sejauh mana pembelajaran
kolektif yang dihasilkan dari kolaborasi (Alamsyah, Mustari, Hardi, &
Mone, 2019, p. 124).
Proses ini tak jauh berbeda dengan fase yang diungkapkan oleh
Ratner yang dikutip oleh Irawan (2017, p. 6). Ia mengungkapkan bahwa
antaraktor

akan

terjadi

proses

saling

mendengarkan

setiap

permasalahan, memperhitungkan peluang dalam penyelesaian setiap
permasalahan

yang

telah

diidentifikasi,

termasuk

solusi

permasalahannya. Setelah peluang dan hambatan diidentifikasi,
selanjutnya dilakukan diskusi mengenai memilih langkah yang paling
efektif untuk memecahkan permasalahan serta menentukan pihak-pihak
yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan tersebut.
5. Intermediate outcome (Pencapaian Hasil)
Sejumlah studi mengatakan bahwa kolaborasi lebih mungkin
terjadi ketika kemungkinan tujuan dan keuntungan kolaborasi relatif
konkret dan ketika kemenangan-kemenangan kecil dimungkinkan
untuk diraih. Kemenangan kecil dapat memberikan umpan balik ke
dalam proses kolaboratif, mendorong siklus membangun kepercayaan
dan komitmen (Rogers et al, 1993; Vangen & Huxham, 2003 dalam
Ansel & Gash, 2007, p. 561). Stakeholder yang terlibat akan memulai
perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah
didiskusikan, seperti langkah awal, identifikasi pengukuran tiap proses,
dan langkah menjaga kolaborasi agar terus berkesinambungan (Irawan,
p. 6).
Edward Deseve dalam tulisannya yang berjudul “Integration and
Innovation in the Intelligence Community: The Role of a Netcentric
Environment,

Managed

Networks,

and Social

Networks” (2009)

menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria keberhasilan sebuah
kolaborasi dalam governance, diantaranya:

1. Networked structure (jenis struktur jaringan).
Struktur jaringan menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu
keterkaitan antara elemen satu dengan elemen lainnya yang menyatu
secara bersama-sama mencerminkan unsur-unsur fisik dan jaringan yang
ditangani. Bentuk struktur jaringan dapat dibedakan menjadi tiga
(Milward dan Profan dalam Sudarmo, 2011).
a. Self governance model
Model ini tidak memiliki entitas administrative, namun masingmasing stakeholder berpartisipasi dalam network dan manajemen
dilakukan oleh semua anggota. Kelebihan dari model ini bahwa
stakeholder berpartisipasi aktif, memiliki komitmen, dan mudah
membentuk jaringan. Kelemahan model ini tidak efisien dan
pembuatan keputusan sangat terdesentralisir sehingga sulit mencapai
consensus. Stakeholder juga diisyaratkan yang terlibat sebaiknya
sedikit saja sehingga memudahkan komunikasi dan pemantauan
secara intensif. Ini menekankan bahwa jumlah anggota yang relatir
kecil atau terbatas sangat berpengaruh terhadap efektivitas sebuah
kolaborasi atau jaringan yang mengambil bentuk self-governance.
b. Lead organization model
Model ini memiliki entitas administratif, manajer yang melakukan
jaringan sebagai anggota network atau penyedia pelayanan, serta
sifatnya lebih tersentralisir. Kelebihan dari model ini adalah dapat
efisien dan arah jaringan jelas. Kelemahannya, terdapat dominasi dari
lead organization dan kurangnya komitmen dari anggota yang
tergabung. Anggota dalam network sebaiknya cukup banyak agar
lebih optimal. Anggota yang banyak dipandang efektif karena model
ini juga mengandalkan dukungan dari stakeholder dalam menjalankan
aktivitasnya sehingga makin banyak dukungan semakin efektif sebuah
kolaborasi yang mengadopsi model lead organization.
Jaringan tidak boleh membentuk hirarki. Struktur jaringan harus
bersifat organis dan sedatar mungkin, semuanya setara baik dalam

hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas dan kesempatan untuk
aksesibilitas dalam pencapaian tujuan bersama (Jones dalam
Sudarmo, 2011).
c. Network administrative organization
Model ini memiliki entitas administrative secara tegas untuk
mengelola jaringan, bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya
digaji.
2. Commitment to common purpose (komitmen terhadap tujuan)
Commitment to common purpose mengacu pada alasan mengapa
sebuah jaringan harus ada, yaitu karena perhatian dan komitmen untuk
mencapai tujuan-tujuan yang positif. Tujuan-tujuan ini biasanya
terartikulasikan dalam misi umum suatu organisasi pemerintah.
3. Trust among the participants (saling percaya diantara para peserta yang
terangkai dalam jaringan)
Inti dari mencapai kesepakatan tentang tujuan bersama dan bekerja
sama untuk mencapainya adalah kepercayaan di antara para peserta,
perekat organisasi, dan jaringan. Kolaborasi dibangun di atas pondasi
hubungan profesional atau social. Saling percaya harus jelas dalam
hubungan, yakni bagaimana pekerjaan dilakukan, bagaimana kata-kata
diucapkan, dan bagaimana hasilnya diperhitungkan (Astuti, Warsono, &
Rachim, 2020, p. 91). Para partisipan percaya bahwa mereka dapat
mengandalkan informasi atau upaya orang lain dalam jaringan untuk
mencapai tujuan bersama. Kepercayaan, rasa hormat, dan komunikasi
adalah indikasi penting bahwa eksistensi kepercayaan di antara
kelompok yang terlibat terlihat sebagai sebuah faktor sukses yang
penting.
4. Governance
Suatu kolaborasi harus memiliki kejelasan tata kelola, termasuk
perihal boundary exclusivity, rules, self determination, dan network
management. Boundary dan eksclusivity berbicara tentang siapa saja
yang menjadi anggota dalam jaringan dan siapa yang bukan termasuk

anggota atau di luar jaringan. Rules berbicara tentang aturan-aturan yang
menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota,
tentunya sesuai dengan kesepakatan yag telah disetujui bersama.
Singkatnya, dalam kolaborasi ada aturan yang jelas tentang apa yang
harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.
Self

determination

adalah

kebebasan

bagaimana

network

dijalankan dan siapa yang menjalankan. Cara kerja kolaborasi ditentukan
oleh model kolaborasi yang diadopsi. Terkahir, network management
berkenaan dengan keberjalanan organisasi yang efektif apabila didukung
oleh komitmen semua anggota, ketersediaan sumber daya, terdapat
penilaian kinerja terhadap masing-masing anggota yang berkolaborasi,
serta mempertahankan eksistensi organisasi untuk tetap adaptif dan
berkesinambungan sesuai dengan visi misinya masing-masing tanpa
mengganggu kolaborasi itu sendiri.
5. Access to authority (akses terhadap kekuasaan)
Akses terhadap kekuasaan adalah tersedianya standar ketentuan
seperangkat prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Otoritas atau
kekuasaan harus diberikan untuk mencapai misi kolaborasi atau
mengimplementasikan

keputusan-keputusan

atau

menjalankan

pekerjaannya, atau biasa disebut wewenang.
6. Distributive accountability/ responsibility (pembagian akuntabilitas/
responsibilitas)
Pembagian akuntabilitas dan responsibilitas, yaitu berbagi
governance (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama
dengan stakeholder lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan
kepada seluruh anggota. Aspek ini mempersyaratkan tindakan dan
tanggung jawab kolektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apabila
para anggota tidak terlibat dan tidak berkeinginan membawa sumber
daya serta otoritas ke dalam kolaborasi maka kemungkinan kolaborasi itu
akan gagal mencapai tujuan.
7. Information sharing (berbagi informasi)

Berbagi informasi dipahami sebagai kemudahan akses bagi para
anggota, perlindungan privasi, dan keterbatasan akses bagi yang bukan
anggota sepanjang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudahan ini
mencakup system, software, dan prosedur yang mudah dan aman untuk
mengakses informasi. Transparansi atau pertukaran informasi akan
meningkatkan

pertanggungjawaban

para

pemangku

kepentingan

sehingga control terhadap pemegang otoritas akan berjalan efektif
(Astuti, Warsono, & Rachim, p. 91).
8. Access to resources (akses terhadap sumber daya)
Ketersediaan keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya
yang diperlukan untuk mencapai kolaborasi.
2.2.3

Kota Layak Anak
Child Friendly Cities atau di Indonesia dinamakan Kabupaten/Kota

Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang memberi jaminan
pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak melalui sistem yang
dibangun pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya secara
terencana,

menyeluruh,

dan

berkelanjutan.

Kota

Layak

Anak

diselenggarakan karena mengemban tujuan-tujuan baik yang bersifat
khusus maupun umum (Kemen PPPA). Secara umum, KLA ingin
memenuhi hak dan melindungi anak, sedangkan secara khusus ingin
membangun

inisiatif

pemerintahan

kabupaten/kota

agar

berupaya

mentransformasikan Konvesi Hak Anak dari kerangka hukum lalu diuraikan
dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dengan bentuk
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk
memenuhi dan melindungi hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota.
Kota Layak Anak dalam pengembangannya menerapkan tujuh
strategi agar cita-cita Indonesia Layak Anak (IDOLA) di tahun 2030 dapat
diwujudkan (Kemen PPPA). Ketujuh strategi tersebut disajikan dalam Tabel
2.2 berikut.

Tabel 2.2 Strategi Pengembangan KLA
No
Strategi
1 Pengarusutamaan
pemenuhan hak
anak (PUHA)

Upaya
a. Integrasi hak anak dalam penyusunan
kebijakan, program, dan kegiatan
b. Integrasi hak anak dalam dalam setiap
tahapan pembangunan (perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi)
2 Penguatan
a. Memperkuat kelembagaan PP dan PA,
kelembagaan
LSM, dunia usaha agar proaktif dalam
upaya memenuhi hak anak
b. Melakukan advokasi, sosialisasi, dan
fasilitasi pada bidang ketenagaan,
anggaran, sara prasarana, metoda dan
teknologi
3 Perluasan
a. Membangun wilayah percontohan di setiap
jangkauan
wilayah administrasi pemerintahan
b. Kawasan layak anak di sentra pertumbuhan
ekonomi
c. Kawasan layak anak di kawasan
penyangga
d. Kawasan layak anak di wilayah perbatasan
serta pulau terluar
4 Membangun
Kerjasama dan komitmen antarlembaga dalam
jaringan
operasionalisasi kebijakan KLA
5 Pelembagaan dan Melembagakan dan membudayakan sikap dan
pembudayaan
perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan
KLA
keluarga
6 Promosi,
a. Pemanfaatan media untuk membangun
Informasi,
komunikasi dan pemahaman bersama
Komunikasi, dan b. Penyebarluasan informasiEdukasi
Edukasi (PKIE)
masyarakat dalam melembagakan dan
membudayakan KLA
7 Sertifikasi
dan Apresiasi KLA kategori pratama, madya,
apresiasi
nindya, utama, dan KLA
Sumber: Bahan Advokasi Kebijakan KLA, KemenPPPA. Telah diolah
kembali.

Kota Layak Anak penting diwujudkan karena secara substantif, anak
menjadi bagian integral dari keberlangsungan hidup manusia dan negara.
Peningkatan kualitas anak dilakukan agar tidak menjadi beban
pembangunan di kemudian hari. Di samping menerapkan strategi di atas,
Pengembangan KLA juga dapat didekati dengan pendekatan-pendekatan
berikut:
a. Pendekatan Bottom-up
Gambar 2.3 Pendekatan Bottom-up
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Keluarga

b. Pendekatan Top-down
Gambar 2.4 Pendekatan Top-down
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c.

Kombinasi antara bottom-up dan top-down. Perluasan cakupan wilayah
percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan replikasi
internal dan eksternal.
Tahapan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dalam

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA yang menjadi
pedoman bagi kabupaten/kota di Indonesia.
1. Tahap Persiapan
Pertama, pembangunan komitmen para pengambil keputusan di
kabupaten/kota. Komitmen tersebut, secara legalitas formal tertuang
dalam berbagai peraturan di level daerah (Perda, Peraturan Kepala
Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah, dan Surat
Edaran Kepala Daerah). Komitmen secara tertulis tidak dimaksudkan
sebagai desakan atau keperluan sesaat saja, tetapi juga untuk menjaga
pengembangan KLA.
Kedua, pembentukan Gugus Tugas KLA. Keanggotaannya berasal dari
berbagai unsur, yakni eksekutif, legislative, dan yudikatif yang
membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, LSM,
dunia usaha, orang tua, dan pelibatan anak. Gugus Tugas KLA memiliki
tugas pokok dan fungsi tertentu dalam mengawali dan mengawal
pengembangan KLA di kabupaten/kota masing-masing.

Ketiga, pengumpulan Database mengenai situasi dan kondisi anak-anak
di kabupaten/kota secara berkala dan berkesinambungan. Data-data
tersebut berfungsi dalam penentuan fokus program, penyusunan kegiatan
prioritas, melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD, dan
penentuan lokasi percontohan.
2. Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan merupakan tahap menyusun Rencana Aksi Daerah
Pengembangan KLA (RAD-KLA). Penyusunannya mempertimbangkan
dan menyesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstra Daerah, Visi, Misi,
kebijakan, program, dan kegiatan kabupaten/kota sehingga tidak terjadi
tumpang tindih dengan rencana daerah lainnya. Perlu diperhatikan pula
bahwa RAD-KLA yang disusun tidak harus membuat program baru sama
sekali serta dapat terintegrasi dengan rencana OPD terkait, tetapi tetap
memperhatikan upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan
kelembagaan dan lima klaster hak anak.
3. Tahap Pelaksanaan
Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, seperti SDM,
keuangan, dan sarpras baik bersumber dari pemerintah, masyarakat,
maupun dunia usaha, serta pelibatan media secara terencana,
menyeluruh, dan berkelanjutan.
4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Tahap pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui
perkembangan, hambatan, dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan
KLA.
5. Tahap Pelaporan Pelaksanaan KLA
Pelaporan

pelaksanaan

KLA

dilakukan

oleh

Bupati/Walikota,

disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam
Negeri.
Saldi dan Listyaningsih (2019) dalam artikelnya mengatakan bahwa
penguatan kelembagaan adalah upaya yang harus dilakukan di semua

wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi
hak anak dan jaminan perlindungan anak. Kelembagaan tersebut mencakup
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lembaga
masyarakat, dan dunia usaha. Salah satu kelembagaan KLA tergambar pada
Gugus Tugas KLA. Gugus Tugas KLA yang terdiri dari lembaga atau badan
publik (eksekutif, yudikatif, legislative), masyarakat, dunia usaha, media
massa, dan anak. Gugus Tugas Kla memiliki tugas dalam mengoordinasikan
upaya-upaya pengembangan KLA dan berfungsi sebagai pelaksana
kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kota
Layak Anak.
Tinjauan pustaka yang telah dikemukakan di atas baik konsep
collaborative governance yang dikemukakan beberapa ahli maupun konsep
Kota Layak Anak maka penelitian ini mengambil pendapat Chris Ansell dan
Alison Gash (2008) mengenai proses collaborative governance sebagai
pijakan dalam mengkaji penyelenggaraan KLA serta factor-faktor
keberhasilan dalam suatu jaringan (network) atau kolaboratif yang
dikemukakan De Seve.
dikemukakan De Seve.
2.3

Kerangka Berpikir
Permasalahan anak di berbagai daerah di Indonesia berupaya untuk diatasi

oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, salah satunya dengan mewujudkan komitmen
Kabupaten/Kota Layak Anak. Sebagaimana cita-cita mempercepat terwujudnya
Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030, sistem pembangunan yang
menjamin hak anak harus menjadi pekerjaan dan tanggung jawab seluruh
stakeholder daerah (Kemen PPPA, 2018). Collaborative governance menjadi teori
dan konsep yang mampu menjelaskan pentingnya permasalahan anak untuk
diselesaikan bersama antarstakeholder, khususnya di daerah. Selain disebabkan
oleh kompleksnya masalah yang dihadapi, collaborative governance baik untuk
diadopsi karena secara ideal menekankan pentingnya hubungan kesetaraan antara

aktor pemerintah dan non-pemerintah dimana semuanya terlibat dalam
pengambilan keputusan dan penentuan sikap terhadap suatu masalah.
Stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan KLA Kota Madiun
menurut Perda Kota Madiun tentang Penyelenggaraan KLA adalah pemerintah,
masyarakat, dunia usaha, anak, orang tua dan keluarga. Sementara saat ini, telah
dibentuk kelembagaan KLA, yaitu Gugus Tugas KLA dan Forum Anak. Bagaimana
tiap stakeholder terlibat atau berinteraksi dapat dianalisis dan dijelaskan dari proses
collaborative governance yang selama ini berjalan, melalui kacamata collaborative
governance menurut Ansell dan Gash yang mencakup face to face dialogue, trust
building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcome.
Sementara itu, untuk menemukan factor pendorong atu penghambat dalam proses
collaborative governance dalam pengembangan Kota Layak Anak, maka peneliti
akan meninjau faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu jaringan
(network) atau kolaborasi, yaitu networked structure (jenis struktur jaringan),
commitment to the common purpose (komitmen terhadap tujuan), trust among
participants (saling percaya diantara para peserta yang terangkai daam jaringan),
access to authority (akses terhadap kekuasaan), distributive accountability/
responsibility (pembagian akuntabilitas/ responsibilitas), information sharing
(berbagi informasi), access to resource (akses terhadap sumber daya).
Dengan memahami proses serta faktor-faktor kendala atau keberhasilan
collaborative governance dalam KLA di Kota Madiun maka akan diketahui
perkembangan KLA Kota Madiun melalui kolaborasi berbagai pihak sehingga ke
depan diharapkan Madiun dapat menjadi kota yang berpredikat Layak Anak

