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KATA PENGANTAR 

Pembangunan daerah dirasa masih menyisakan beberapa persoalan. Belum 

optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi daerah serta 

penyediaan sarana dan prasarana dasar, khususnya pada kawasan perbatasan, 

merupakan sebagian dari persoalan tersebut. Isu lainnya yang juga perlu mendapat 

perhatian adalah peningkatan pelayanan publik, pembangunan jaringan jalan, 

penyepakatan tata batas wilayah, pemeliharaan hutan serta pengelolaan daerah 

aliran sungai (DAS). 

Kerja sama antar daerah menjadi salah satu alternatif untuk 

mengoptimalkan potensi dan penanganan isu-isu tersebut. Kerja sama yang baik akan 

mampu menciptakan efisiensi, efektivitas, sinergitas serta saling menguntungkan 

terutama dalam bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kerja sama 

diharapkan menjadi jembatan yang dapat mengubah potensi konflik antar daerah 

menjadi sebuah peluang pembangunan yang saling menguntungkan. 

Penyusunan Rencana Kerja Sama Daerah Perbatasan Kabupaten Kampar 

merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi potensi kerja sama antara 

Kabupaten Kampar dengan enam daerah perbatasannya (Kota Pekanbaru, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi dan 

Kabupaten Lima Puluh Kota). Lebih dalam lagi, kajian ini juga membahas faktor 

penentu keberhasilan kerja sama serta rekomendasi model kelembagaan yang dapat 

diaplikasikan. Keseluruhan isu kerja sama dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu 

bidang ekonomi pengembangan wilayah, bidang pelayan publik dan bidang 

lingkungan hidup. 

Penyusunan kajian ini telah dilakukan secara optimal dengan menggunakan 

prinsip-prinsip ilmiah serta pengumpulan data empirik di lokasi penelitian. Namun 

tentunya kajian ini masih belum mampu mencapai kesempurnaan. Untuk itu saran 

dan kritik membangun akan menjadi bahan pembelajaran bagi kami. Akhirnya, 

ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 

hingga tersusunnya kajian ini. 

Semoga bermanfaat. 
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BAB I.  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah sesungguhnya adalah 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Demikian 

landasan filosofi yang melatar belakangi lahirnya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka untuk mewujudkan tujuan utama 

otonomi daerah, daerah dapat melaksanakan kerja sama. Melalui kerja sama, maka 

pengelolaan sumber daya daerah yang terbatas dapat semakin efisien dan efektif. Kerja 

sama daerah telah diatur dalam 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). 

Perlunya kerja sama antar daerah semakin menemukan urgensinya ketika daerah 

tidak bisa hanya dengan mengandalkan kapasitas dirinya untuk membangun wilayahnya. 

Dari kacamata ekonomi, hal ini dapat dipahami dalam konteks skala ekonomi (economies of 

scale). Pada umumnya setiap daerah otonom memiliki skala ekonomi yang kecil sehingga 

hanya menghasilkan output perekonomian yang kecil pula. Kecilnya output perekonomian 

pada gilirannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Kampar Provinsi Riau harus kreatif untuk mencari dan 

memanfaatkan peluang kerja sama yang ada. Berdasarkan visi Kabupaten Kampar yaitu 

“Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Pusat Agribisnis dalam Lingkungan Masyarakat 

yang Berbudaya, Sejahtera, dan Agamis pada Tahun 2011”, maka untuk mencapainya 

dituntut berbagai bentuk dukungan stakeholder dalam kerangka kerja sama daerah. 

Dalam upaya menggalang kerja sama tidak hanya semata 

memanfaatkan/mengoptimalkan aset yang dimiliki, tetapi juga dapat dilaksanakan dalam 

kerangka optimalisasi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara 

garis besar, objek kerja sama dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok (i) pengembangan 

ekonomi wilayah, (ii) penyediaan pelayanan publik, dan (iii) pengelolaan lingkungan hidup. 
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1.2 TUJUAN 

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah: 

1. Mengidentifikasi isu dan permasalahan yang terkait dengan pembangunan daerah, di 

era otonomi daerah dan desentralisasi, serta menginventarisasi pola/model kerja sama 

pembangunan antar daerah perbatasan. 

2. Mengidentifikasikan faktor-faktor penentu (determinan) dan menentukan prioritas 

dalam pengembangan kerja sama  antar daerah perbatasan. 

3. Merumuskan beberapa rekomendasi strategis dan alternatif pola/model/bentuk kerja 

sama pembangunan antar daerah daerah perbatasan yang ideal, sejalan dengan 

paradigma desentralisasi atau otonomi daerah khususnya untuk Kabupaten Kampar. 
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BAB II.  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 KERJA SAMA ANTAR DAERAH 

Kerja sama antar daerah adalah suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan 

oleh dua daerah atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai 

tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pamudji 1985). Sedangkan 

Patterson (2008) dalam Warsono (2009: 118) mendefinisikan kerja sama antar daerah 

(intergovernmental cooperation) sebagai ”an arrangement two or more goverments for 

accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem”. Dari definisi 

tersebut tercermin adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih 

pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah 

secara bersama-sama.  

Ada dua motivasi utama mengapa kerja sama antar daerah menjadi penting untuk 

dilakukan. Pertama, untuk menghindari terjadinya eksternalitas, berupa kemungkinan 

adanya pembangunan yang pesat di suatu daerah tetapi berdampak negatif bagi daerah 

yang lain. Kedua, adanya keinginan untuk memecahkan masalah secara bersama dan 

mewujudkan tujuan bersama pada bidang-bidang tertentu. Motivasi kedua ini biasanya 

didasarkan pada kesadaran bahwa masing-masing daerah memiliki keterbatasan sumber 

daya pembangunan baik alam maupun manusia. Oleh karena itu, dengan bekerja sama 

masing-masing daerah akan saling mendapat keuntungan apabila mereka saling 

memanfaatkan danmengembangkan potensi mereka secara bersama. 

2.2 TEORI KERJA SAMA ANTAR DAERAH 

2.2.1 Teori Model Kemitraan antar Pemerintah Daerah 

Olberding (2002) mengidentifikasikan dua model hubungan antar pemerintahan 

lokal yang saling bertentangan, yaitu model persaingan antar pemerintahan lokal 

(interjurisdictional competition) dan model regionalisme (regionalism). Model persaingan 

mengasumsikan bahwa antar pemerintahan lokal bersaing untuk memberikan layanan yang 

prima kepada penduduk dan pengusahanya. 

Menurut model persaingan, beberapa kota menghasilkan layanan publik dengan 

biaya yang murah, sedangkan lainnya tidak. Penduduk dan pengusaha yang tinggal di kota 
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dengan pelayanan yang prima tidak terdorong untuk keluar dari kota tersebut. Sebaliknya, 

mereka yang tinggal di kota-kota yang tidak dapat memuaskan pelayanan publik cenderung 

untuk bermigrasi ke kota-kota lain. Karena persaingan antar pemerintah kota untuk 

menghasilkan outcomes yang paling efisien, maka penduduk dan pengusaha akan memilih 

tinggal di kota-kota yang pelayanan publik dan tarif pajaknya paling cocok dengan preferensi 

mereka. Bahkan dapat dimungkinkan pula terjadinya pembentukan kota-kota baru akibat 

buruknya pelayanan.  

Berbeda dengan model kompetisi, model regionalisme menyatakan bahwa kerja 

sama antar pemerintahan lokal dapat tercipta jika mereka mengakui rasa saling tergantung 

(interdependency) dan bertindak dalam koridor yang terkoordinasi. Para teoritisi 

administrasi publik tradisional menyatakan bahwa beberapa pemerintahan kota yang 

bekerja sama menghasilkan skala ekonomi yang menguntungkan, perlakuan warga negara 

yang lebih adil, dan peluang-peluang yang lebih besar untuk mengatasi beberapa persoalan 

penting (Lyons, Lowery, dan DeHoog 1992).  

Model regionalisme mengasumsikan bahwa setiap pemerintahan lokal memiliki 

keterbatasan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya 

buatan maupun sumber daya sosial. Oleh karena itu, agar pemerintah lokal dapat 

berkembang maka antar pemerintah lokal diharapkan dapat saling bekerja sama. Konsep 

pembentukan regionalisme seperti ini identik dengan konsep perencanaan pembangunan 

wilayah.  

Salah satu pilar dari perencanaan pembangunan wilayah adalah bahwa dalam 

membangun suatu wilayah harus memperhatikan aspek tata ruang/spasial (Rustiadi, 

Saefulhakim dan Panuju, 2007). Lebih lanjut dikatakan bahwa perkembangan suatu wilayah 

lebih dipengaruhi oleh wilayah di sebelahnya atau wilayah yang lebih dekat dibandingkan 

dengan wilayah lainnya yang lebih berjauhan akibat adanya interaksi sosial-ekonomi antar 

penduduknya. Hukum Geografi Tobler yang pertama menyebutkan bahwa “setiap hal 

memiliki keterkaitan dengan hal lainnya, namun yang lebih berdekatan memiliki keterkaitan 

lebih dari lainnya” (Rustiadi, Saefulhakim dan Panuju 2007).  

Dalam ilmu wilayah, pengertian jarak tidak selalu berkonotasi fisik, tetapi lebih 

tepat jika diungkapkan sebagai tingkat aksesibilitas yang dapat diukur melalui pendekatan 

waktu tempuh, biaya perjalanan dan sebagainya. Secara alami, “kedekatan psikologis” 

hubungan antar manusia tidak hanya ditentukan oleh jarak yang memisahkannya, namun 

“posisi relatif” antar keduanya, akan menentukan pola interaksi dan komunikasi antar 



5 
 

keduanya. Sebagai contoh, secara psikologis komunikasi dua orang yang duduk 

bersebelahan, berhadapan, dan saling membelakangi akan memiliki nilai yang berbeda 

(Rustiadi, Saefulhakim dan Panuju 2007 dalam Harsanto 2012). 

Sejalan dengan konsep tersebut, model regionalisme mensyaratkan, meskipun dua 

atau lebih pemerintahan lokal secara geografis saling berdekatan, namun agar tetap terjalin 

hubungan komunikasi yang baik dan saling menguntungkan maka diantara mereka 

hendaknya saling menjalin hubungan kerja sama. Dalam perspektif good governance, 

kemitraan merupakan ciri utama dari model baru tata pemerintahan lokal (a new model of 

local governance) yang mencakup penciptaan dan pencerminan perubahan hubungan yang 

melibatkan tiga komponen, yaitu negara, pasar dan masyarakat sipil (Southern, 2002). 

2.2.2 Game Theory 

Game theory adalah teori yang menjelaskan problem pengambilan keputusan yang 

melibatkan beberapa kelompok kepentingan (multi stakeholders). Teori ini mempelajari 

interaksi strategis antar pemain (agen). Dalam permainan strategis, suatu agen memilih 

strategi yang dapat memaksimalkan keuntungan, berdasarkan strategi yang dipilih agen lain. 

Ada dua bentuk permainan yaitu permainan zero-sum (zero-sum game) atau non kooperatif 

yaitu keadaan dimana pemenang memperoleh semuanya, dan permainan non zero-sum 

(non zero-sumgame) atau permainan kooperatif dimana memungkinkan terjadinya koalisi 

antara  sesama pemain.  

Intinya, teori ini menyediakan pendekatan permodelan formal terhadap situasi 

sosial mengenai bagaimana pelaku keputusan berinteraksi dengan agen lain. Teori 

permainan dapat menjelaskan suatu paradoks yang cukup terkenal, yakni bagaimana orang 

bisa bekerja sama dalam masyarakat apabila masing-masing dari mereka cenderung 

berusaha untuk menjadi pemenang. 

John Nash menunjukkan perbedaan antara permainan kooperatif, dimana masing-

masing pemain saling bekerja sama secara terikat, dan permainan nonkooperatif, dimana 

tidak ada kekuatan dari luar permainan yang dapat memaksakan berlakunya sekumpulan 

peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam teori permainan, setiap pemain 

berusaha untuk mencapai suatu kesetimbangan (equilibrium) yang disebut sebagai 

Kesetimbangan Nash. Dalam konteks pembangunan wilayah, penerapan teori permainan ini 

dapat juga dilakukan. Apabila akan membangun suatu wilayah, pilihannya adalah apakah 

antar pemerintah daerah di wilayah tersebut harus saling bekerja sama atau justru saling 
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bersaing. Apabila pemicu kerja sama telah terbentuk, kondisi kesetimbangan akan dapat 

terwujud apabila diantara mereka melakukan kerja sama.  

Sebagai ilustrasi, jika beberapa daerah otonom memiliki keterbatasan sumber daya 

ekonomi dan sumber daya manusia (SDM), dan mereka ingin mengembangkan ekonomi 

wilayahnya, maka jika mereka menerapkan permainan non kooperatif justru akan saling 

melemahkan. Namun, jika mereka mau menerapkan permainan kooperatif atau mau saling 

bekerja sama maka keuntungan akan diperoleh seperti efisiensi biaya dalam 

mengembangkan potensi sumber daya ekonomi di masing-masing daerah. 

2.2.3 Teori Kemitraan Regional untuk Pembangunan Ekonomi 

Dalam studinya yang sangat komprehensif, Olberding (2002) mengajukan teori 

kemitraan regional untuk pembangunan ekonomi. Menurut teori tersebut dihipotesiskan 

terdapat dua determinan utama terhadap pembentukan kemitraan regional untuk 

pembangunan ekonomi, yaitu norma kerja sama (cooperative norms) atau tradisi kerja sama 

regional dan kebutuhan (need). Melalui norma kerja sama diharapkan berbagai pihak dapat 

bertindak dengan suatu cara yang kolaboratif atau terkoordinasi. 

Di samping teori berbasis norma, faktor lain yang terkait dengan proses 

pembentukan kemitraan regional adalah kebutuhan-kebutuhan daerah (the needs of the 

region). Beberapa studi kasus juga telah menemukan bahwa kebutuhan ekonomi (economic 

need) merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pembentukan kemitraan 

regional (lihat Coe 1992; Huggins 1992). Selain faktor ekonomi, para ilmuwan politik juga 

menemukan bahwa kebutuhan-kebutuhan sosial mempengaruhi hasil-hasil kebijakan publik 

(Peterson 1981; Dye 1990). 

Dengan demikian, faktor kebutuhan merupakan sebuah faktor penentu penting 

lainnya yang mendorong proses pembentukan kemitraan. Dalam hal ini, faktor kebutuhan 

dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terciptanya kemitraan agar suatu daerah tetap 

dapat bertahan. Kebutuhan daerah dapat berupa kebutuhan ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta kebutuhan sosial seperti melakukan interaksi antar pejabat, 

pengusaha dan stakeholders lainnya. Kemampuan interaksi ini akan dapat menambah 

wawasan pengetahuan terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan lokal 

lainnya, dan pengetahuan terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan 

lokal lain dapat dijadikan benchmarking dalam pembuatan kebijakan sejenis di tempat 

pemerintahan lokal sendiri.  
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Ada tiga kelompok yang diasumsikan berperan penting dalam mendorong norma 

pembentukan kemitraan regional untuk pembangunan ekonomi. Beberapa kajian mencatat 

bahwa dua kelompok yang secara aktif terlibat dalam pembentukan kemitraan regional 

khususnya dalam pembangunan ekonomi adalah pejabat publik dan pemimpin bisnis 

(Raasch dan Brooks 1995; Grell dan Gappert 1993; Coe 1992; Hersberg, Magidson, dan 

Werneeke 1992; Huggins 1992). Di samping itu, peran masyarakat sipil juga turut 

memberikan pengaruh terhadap norma pembentukan kemitraan regional. Rusk (1995) 

misalnya menemukan bahwa keterlibatan masyarakat sipil memainkan peranan yang vital 

dalam perumusan strategi kerja sama regional. 

2.2.4 Teori Regionalisasi 

Kata region (dalam bahasa latin: regio) terbentuk dari kata latin rege yang berarti 

tata pemerintahan, yang menunjuk pada batasan geografis yang terdiri dari beberapa ruang 

administratif tertentu. Sedangkan regionalisasi terbentuk dari kata dasar regio(n) dan 

kemudian menjadi regional sebagai kata sifat yang berarti kewilayahan. Kata regional 

diartikan sebagai sifat kewilayahan yang melibatkan beberapa area administratif, baik 

sebagian ataupun menyeluruh, dan imbuhan-isasi (pada kata regionalisasi) menunjukkan 

suatu proses pembentukannya. Dengan demikian, regionalisasi secara umum dapat diartikan 

sebagai proses terbentuknya suatu region yang terdiri dari beberapa daerah administratif 

dan secara keruangan memiliki relevansi/keterkaitan geografis (Abdurahman 2009). 

Dari pengertian ini terlihat bahwa region merupakan produk dari sebuah proses 

regionalisasi. Proses yang tidak hanya menitikberatkan aspek teknis kewilayahan namun juga 

mempertimbangkan aspek batasan administratif (politik-administratif). 

Di Indonesia, hasil regionalisasi yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan 

pewilayahan sangat dipengaruhi oleh penggunaan paradigma yang mendominasi 

pembentukannya. Ada dua paradigma yang biasa digunakan dalam melakukan proses 

regionalisasi, yaitu paradigma sentralistik dan desentralistik. Menurut Abdurahman (2009), 

pada paradigma sentralistik, regionalisasi dapat digambarkan sebagai proses terbentuknya 

suatu pewilayahan yang terdiri dari beberapa daerah administratif yang memiliki relevansi 

pada aspek geografis atas perintah (ex mandato) struktur hierarkis yang berwenang. 

Proses regionalisasi yang didominasi oleh pola sentralistik disebut regionalisasi 

sentralistik atau struktural-administratif. Hasil dari regionalisasi sentralistik ini adalah 

terbentuknya daerah-daerah eks karesidenan di Pulau Jawa, provinsi, kota, dan kabupaten. 

Sedangkan regionalisasi dengan paradigma desentralistik dapat diartikan sebagai proses 
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pewilayahan yang ditandai dengan platform kerja sama oleh para aktor regional antara 

daerah otonom yang bertetangga (memiliki relevansi keruangan) berdasarkan kebersamaan 

dan kepentingan pembangunan tertentu serta atas dasar kehendak sendiri (ex mera motu). 

Proses regionalisasi yang didominasi oleh pengaruh pola desentralistik biasa 

disebut regionalisasi desentralistik atau nonstruktural-administratif. Hasil dari regionalisasi 

ini adalah pembentukan beberapa lembaga kerja sama antar daerah seperti 

BARLINGMASCAKEB (JATENG), Subosukawonosraten, Sampan, dan lain-lain. 

Pada prakteknya, implementasi dari proses regionalisasi desentralistik biasanya 

lebih bersifat kompleks jika dibandingkan dengan regionalisasi sentralistik, karena pada 

pelaksanaannya dibutuhkan adanya komitmen politik dan kesepakatan-kesepakatan dari 

para aktor regional (kepala daerah) dalam memadukan potensi daerah dan pengaruh 

kekuatan dari luar. 

2.2.5 Teori Tindakan Kolektif 

Teori tindakan kolektif pertama kali dikembangkan oleh Mancur Olson (2001). 

Teori ini mengupas mengenai aktivitas berbagai kelompok kepentingan (interest group) 

dalam mengelola sumber daya bersama (common resources). Teori ini dikembangkan dalam 

rangka untuk mengatasi munculnya penunggang bebas (free-riders) dalam pengelolaan 

sumber daya bersama. Teori ini sudah mapan digunakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang bersingggungan dengan masalah pengelolaan sumber daya bersama. Di masa lalu, 

penyelesaian atas masalah ini dilakukan dengan cara memformulasikan dan menegakkan 

hak kepemilikan (property right). Tetapi dalam studi yang lebih baru, kesepakatan 

kelembagaan lokal (local institutional arrangements) dapat dipakai untuk mengatasi 

persoalan pengelolaan sumber daya secara efisien (Yustika 2008).  

Menurut Olson (2001) dalam Yustika (2008), determinan penting bagi keberhasilan 

suatu tindakan kolektif adalah ukuran (size), homogenitas (homogeneity) dan tujuan 

kelompok (purpose of the groups). Menurut Olson suatu tindakan kolektif akan bekerja 

secara optimum tergantung pada ketiga determinan tersebut.  

Dalam kasus kerja sama antar daerah, sebagai bentuk dari tindakan kolektif, perlu 

didesain secara hati-hati dan cermat. Pertama, jumlah anggota sebaiknya tidak terlalu besar, 

karena semakin banyak pemerintah daerah yang tergabung dalam suatu lembaga kerja sama 

antar daerah akan semakin sulit untuk melakukan koordinasi diantara para anggotanya, dan 

apabila hal ini tejadi akan berujung pada gagalnya pencapaian tujuan organisasi. Kedua, 

keragaman kepentingan di antara para anggotanya juga perlu mendapat perhatian. Semakin 
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beragam kepentingan anggota ketika bergabung dalam lembaga kerja sama antar daerah 

maka peluang kegagalan dari lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya akan semakin 

besar. Untuk itu diperlukan seleksi ketat terhadap kepentingan dari masing-masing anggota 

ketika hendak bekerja sama. Ketiga, dalam merumuskan tujuan yang hendak dicapai, 

organisasi hendaknya merumuskannya dengan mengarah pada tujuan-tujuan yang spesifik, 

fokus pada masalah tertentu dan tidak dirumuskan secara umum dan luas karena tujuan 

yang dirumuskan secara spesifik dan khusus akan membantu mempercepat pencapaian 

tujuan. 

2.3 KELEMBAGAAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH 

2.3.1 Pengertian Kelembagaan 

Ilmu sosiologi dan antropologi menerjemahkan institution sebagai pranata. Pranata 

adalah sistem aturan-aturan yang menata rangkaian tindakan sehingga dapat berpola 

mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat (Koentjaraningrat 2002). Institution seringkali juga dialihbahasakan menjadi 

institusi. Terjemahan dari buku The Sociology of Social Change karya PiÖtr Sztompka 

menyebutkan bahwa institusi sosial adalah ikatan dalam bentuk aturan (seperti nilai, norma, 

ketentuan, dan cita-cita) yang menghubungkan antar individu dalam kehidupan bersama 

(Sztompka 1993). 

Ilmu ekonomi menerjemahkan institution sebagai kelembagaan. North (1991, diacu 

dalam Williamson 1993) menyebutkan bahwa kelembagaan adalah batasan-batasan yang 

dibuat oleh manusia (humanly devised constraints) sehingga interaksi politik, ekonomi, dan 

sosial dapat lebih terstruktur. Schotter (1981, diacu dalam Williamson 1993) menyebutkan 

bahwa kelembagaan adalah kebiasaan dalam bertingkah laku yang disetujui bersama oleh 

para anggota masyarakat sekaligus sebagai pengatur dalam bertingkahlaku pada situasi-

situasi tertentu. Satu definisi yang cukup lengkap mengenai kelembagaan diajukan oleh Lin & 

Nugent (1995, diacu dalam Rodrik 1999) yang menyatakan bahwa kelembagaan adalah 

seperangkat aturan mengenai perilaku yang dibuat oleh manusia yang mengatur dan 

membentuk interaksi antar individu sehingga orang dapat terbantu untuk membangun 

perkiraan tentang apa yang orang lain akan lakukan. 

Beragam kata yang menjadi terjemahan dari kata institution tersebut memiliki garis 

kesamaan substansi. Kesamaan tersebut adalah (i) di dalam institution terkandung aturan, 

(ii) aturan tersebut menata tindakan atau perilaku dari kumpulan manusia tersebut, dan (iii) 
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karena ditata, maka tindakan atau perilaku tersebut menjadi berpola atau menjadi 

kebiasaan. 

Kelembagaan (institution) seringkali disangka orang memiliki arti yang sama 

dengan organisasi. Ini adalah sebuah kesalahan karena organisasi sebenarnya subkomponen 

dari kelembagaan (Poel 2005). Jika kelembagaan adalah aturan main, maka organisasi adalah 

pemainnya. Secara lengkapnya, organisasi didefinisikan sebagai sekelompok individu yang 

diikat oleh satu keinginan bersama untuk mencapai tujuan tertentu (North, diacu dalam 

Shirley 2004, diacu dalam Poel 2005). 

Kehidupan bermasyarakat menuntut adanya kelembagaan. Ungkapan Latin kuno 

menyatakan ubi societas ibi ius yang berarti dimana ada masyarakat di sana ada hukum. 

Setiap jenis interaksi dan kerja sama mensyaratkan adanya norma bersama. Norma bersama 

adalah salah satu hal yang menyebabkan orang dapat memprediksi perilaku orang lain 

(Segerstedt, diacu dalam Sztompka 1993). Norma bersama adalah salah satu contoh dari 

kelembagaan. 

Adanya kebutuhan akan kelembagaan mendorong manusia untuk membuatnya. 

Sistem aturan sosial adalah buatan manusia (Burns & Flam, diacu dalam Sztompka 1993). 

Manusia melakukannya melalui tiga cara (i) penciptaan, (ii) penafsiran (interpretasi), dan (iii) 

penerapan. Pembuatan kelembagaan menjadi medan konflik sosial dan perjuangan dan 

medan politik. Kelembagaan, yang dilahirkan dari tindakan manusia, pada akhirnya juga akan 

memaksa tindakan manusia (Sztompka 1993). 

Jumlah kelembagaan yang dibuat oleh suatu masyarakat tergantung pada 

kompleksitas kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Semakin kompleks kebudayaan, 

maka akan semakin banyak jumlah kelembagaannya. Mengingat masyarakat selalu menjadi 

semakin kompleks, maka jumlah kelembagaan pun menjadi selalu bertambah 

(Koentjaraningrat 2002). 

2.3.2 Intergovernmental Networks Sebagai Mekanisme Kelembagaan Kerja sama Antar 

Daerah 

Mengelola kerja sama antar daerah pada prinsipnya adalah mengelola hubungan 

antar organisasi. Secara teoretis, ada dua pola hubungan antar organisasi yang bisa 

dilakukan dalam pengelolaan kerja sama antar daerah (Warsono 2009). Pertama adalah pola 

hubungan organisasi yang bersifat intergovernmental relationship. Pola hubungan ini 

memiliki karakter hubungan yang bersifat hierarkis, yang melihat forum kerja sama sebagai 

unit yang koheren dengan tujuan yang jelas, prosesnya terstruktur dari atas, diarahkan pada 
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tujuan tertentu, keputusan organisasi didominasi pada kewenangan yang terpusat dan 

mempunyai tujuan dan nilai yang jelas. 

Kedua adalah pola hubungan organisasi yang bersifat intergovernmental networks. 

Kerja sama antar daerah yang berbasis network lebih didasarkan pada inter-relasi yang 

dilakukan oleh daerah, yang masing-masing daerah bersifat bebas dan mandiri untuk 

melakukan relasi satu sama lain. Selain itu, tidak ada struktur kewenangan sentral (Ruhyanto 

dan Hanif 2007). Oleh karena setiap kerja sama antar daerah harus didasarkan pada 

kepentingan bersama, maka proses pembentukannya harus bersifat partisipatif dan fleksibel 

sehingga dapat melahirkan konsensus. Konsensus ini tidak akan terbentuk tanpa adanya 

pengakuan kesetaraan, kesukarelaan, dan kemandirian dari setiap daerah yang terlibat. 

Terdapat beberapa perwujudan dari bentuk-bentuk intergovernmental networks 

yang membuat kerja sama antar daerah menjadi lebih efektif. Pertama, adalah information 

networks, dimana daerah dapat membuat sebuah forum yang berfungsi sebagai pertukaran 

kebijakan dan program, teknologi dan potensi solusi atas masalah-masalah bersama. Kedua, 

adalah development networks, dalam jenis ini keterlibatan dari masing-masing daerah lebih 

tinggi karena interaksi antar daerah tidak hanya dalam pertukaran informasi, tetapi juga 

dikombinasikan dengan pendidikan dan pelayanan yang secara langsung meningkatkan 

kapasitas informasi daerah untuk melaksanakan solusi atas masing-masing persoalannya. 

Ketiga adalah outreach networks, dimana networks antar daerah lebih solid dengan adanya 

program strategi untuk masing-masing daerah yang diadopsi dan dilaksanakan di daerah 

lain. Keempat, adalah action networks, dimana daerah secara bersama-sama membuat 

serangkaian program aksi bersama yang dijalankan oleh masing-masing daerah sesuai 

dengan proporsi dan kemampuannya masing-masing (Agranoff 2003 dalam Ruhyanto dan 

Hanif 2007). 
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BAB III.  

METODE PENELITIAN 

3.1 KERANGKA PEMIKIRAN 

Terdapat tiga macam bidang kerja sama antar daerah yang dapat dikerja samakan, 

ketiga bidang tersebut adalah (i) kerja sama bidang pelayanan publik; (ii) kerja sama bidang 

pengembangan ekonomi wilayah; dan (iii) kerja sama bidang lingkungan hidup. Kajian ini 

akan meliputi kesemua bidang kerja sama tersebut. 

Tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan survei lapang adalah menganalisis 

sub-sektor unggulan Kabupaten Kampar, dari hasil analisis ini diperoleh prioritas utama sub-

sektor yang akan dikerja samakan terutama dalam bidang pengembangan ekonomi wilayah.  

Pada kunjungan survei lapang dilakukan pengumpulan data primer maupun 

sekunder. Data Primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan instansi terkait 

untuk menginventarisasi kerja sama yang akan, sedang maupun akan dilaksanakan oleh 

Kabupaten Kampar dengan enam kabupaten/kota perbatasan disekitarnya, dan juga 

mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi Kabupaten Kampar dalam kepentingannya 

untuk melakukan kerja sama antar daerah. Permasalahan yang diidentifikasi ialah masalah-

masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Kabupaten Kampar, atau masalah 

tersebut akan lebih efektif apabila pemecahannya dilakukan melalui kerja sama antar daerah 

yang tentunya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Identifikasi masalah 

dilakukan pada SKPD-SKPD terkait yang terdapat di Kabupaten Kampar, maupun ke enam 

kabupaten/kota perbatasan sekitar Kabupaten Kampar.  

Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk memperoleh beberapa data 

diantaranya Potensi Desa (PODES) Kabupaten Kampar tahun terakhir, PDRB Perkapita. Data 

tersebut akan dianalisis untuk melihat potensi kegiatan yang dikerja samakan terutama 

dalam bidang pengembangan perekonomian wilayah. 

Hasil dari analisis data primer maupun data sekunder tersebut nantinya digunakan sebagai 

dasar dalam merekomendasikan kegiatan yang akan dikerja samakan antar daerah, serta 

pola atau model kerja sama pembangunan antar daerah perbatasan yang idela bagi 

Kabupaten Kampar. Alur metodologi dapat di lihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1 Alur Metodologi 

3.2 JENIS DATA DAN SUMBER DATA 

Kebutuhan data yang digunakan dalam kegiatan ini berupa data primer maupun 

data sekunder. Data primer diperoleh dengan survei lapang dengan mengidentifikasi 

masalah yang dihadapi dalam ,melakukan kerja sama antar daerah kepada instansi yang 

terkait, serta inventarisasi kegiatan kerja sama yang sedang maupun akan berlagsung. Data 

Sekunder berupa data Potensi Desa (PODES), PDRB sub-sektor Kabupaten Kampar, data 

jumlah penduduk, dan dokumen kerja sama yang sedang dilakukan. Kebutuhan akan data 

sekunder tersebut diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar, dan instansi terkait.  

3.3 WAKTU DAN LOKASI KAJIAN 

Kegiatan ini akan berlangsung selama empat bulan sejak bulan September sampai 

dengan bulan Desember. Wilayah Kajian ini berupa Kabupaten Kampar beserta enam 

kabupaten/kota perbatasan sekitar yang terdapat di sekitar Kabupaten Kampar. Jadwal 

rencana kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Jadwal Rencana Kegiatan 

No Kegiatan 

Waktu 

Semptember Oktober November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan Laporan Pendahuluan                 

2 Seminar Laporan Pendahuluan                                 

3 Penajaman Metodologi dan Rencana Kerja                                 

4 Penyiapan Perangkat Survey-Wawancara                                 

5 Pengumpulan Data                                 

  Data Sekunder                                 

  Data Primer                                 

  Survei dan Wawancara                                 

6 Pengolahan Data                                 

  Input Data                                 

  Analisis Data                                 

7 Penulisan dan Sintesis                                 

8 Seminar Laporan Antara                                 

  Penyempurnaan lap.akhir                                 

9 Seminar Laporan AKhir                                 

   Penyempurnaan lap.akhir                                 

   Serah Trima Pekerjaan                                 
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3.4 TEKNIK ANALISIS  

3.4.1 Identifikasi Sektor Unggulan 

Pengembangan wilayah pada dasarnya harus berdasarkan pada sektor 

unggulan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Dalam menentukan penentuan sektor 

unggulan Kabupaten Kampar dilakukan dengan mengkolaborasikan teknik analisis 

Location Quotient Analysis (LQ) dan teknik analisis Shift Share Analysis (SSA). Analisis 

ini menggunakan data PDRB subsektor sampai pada komoditas/kegitan pada masing-

masing subsektor, sehingga akan diperoleh sektor/komoditas yang menjadi unggulan 

bagi Kabupaten Kampar. Sektor atau komoditas yang menjadi unggulan adalah sektor 

secara nilai Lqnya >1 dan nilai SSAnya khusus untuk komponen differential Shiftnya 

yang positif. Apa itu analisis LQ, apa yang dimaksud dengan nilaiLQ>1 , dan SSA 

positif. Berikut penjelasan dari masing-masing teknik analisis yang digunakan untuk 

menentukan sektor unggulan. 

1. Location Quotient Analysis (LQ) 

Teknik analisis LQ ini digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis 

(aktifitas) yang terdapat di Kabupaten Kampar. Disamping itu, LQ juga bisa digunakan 

untuk mengetahui kapasitas ekspor perekonomian Kabupaten Kampar serta tingkat 

kecukupan barang/jasa--dari produksi lokal wilayahnya. 

LQ dilakukan terhadap unit Kabupaten Kampar dan enam kabupaten/kota 

perbatasannya, dengan menggunakan data PDRB subsektor dan komoditas masing-

masing kabupaten perbatasan. Persamaan dari LQ ini adalah : 

 

 
 
 
 

Dimana:  
Xij :   derajat aktifitas ke-j di wilayah ke-i 
Xi. :   total aktifitas di wilayah ke-I 
X.j :   total aktifitas ke-j di semua wilayah 
X.. :   derajat aktifitas total wilayah 

 
Untuk dapat menginterprestasikan hasil analisa LQ, adalah sebagai berikut : 

 Jika nilai LQij> 1, maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi suatu 

aktifitas di sub wilayah ke-i secara relatif dibandingkan dengan total wilayah 
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atau terjadi pemusatan aktifitas di sub wilayah ke-i. Aktivitas yang dimaksud 

berupa sektor maupun komoditas. Sektor/komoditas tertentu sudah dapat 

memenuhi kebutuhan wilayah lokalnya, sehingga memungkinkan untuk 

melakukan ekspor ke wilayah sekitarnya. 

 Jika nilai LQij = 1, maka sub wilayah ke-I tersebut mempunyai pangsa aktifitas 

(sektor/komoditas) setara dengan pangsa total atau konsentrasai aktifitas di 

wilayah ke-I sama dengan rata-rata total wilayah. Artinya aktivitas 

sektor/komoditas impas, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokalnya 

saja. 

 Jika nilai LQij< 1, maka sub wilayah ke-I tersebut mempunyai pangsa relatif 

lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas yang secara umum ditemukan 

diseluruh wilayah. Aktivitas sektor/komoditas tersebut masih rendah dan 

belum dapat memenuhi kebutuhan wilahnya sendiri, sehingga memerlukan 

pasokkan atau impor dari wilayah disekitarnya. 

Tabel 2 Struktur Data Aktifitas 

KABUPATEN J Jumlah 
Xi. I Nama Kabupaten 1 2 … m 

1  X11 X12  X1m X1. 

2  X21 X22  X2m X2. 

.       

.       

.       
n  Xn1 Xn2  Xnm Xn. 

Jumlah X.1 X.2  X.m X.. 

 

Tabel 3 Struktur Tabel LQ 

KABUPATEN J 

I Nama Kabupaten 1 2 . . .  m 

1  LQ11 LQ12  LQ1m 

2  LQ21 LQ22  LQ2m 

      
.  .    
.  .    
.  .    
      

N  LQn1 LQn2  LQnm 
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2. Shift Share Analysis (SSA) 

Shift-share analysis merupakan salah satu teknik analisa untuk memahami 

pergeseran struktur aktifitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan cakupan 

wilayah lebih luas dalam dua titik waktu. Hasil analisa shift-share juga menjelaskan 

kemampuan berkompetisi (competitiveness) aktifitas tertentu di suatu wilayah secara 

dinamis dalam cakupan wilayah lebih luas. Menjelaskan kinerja (performance) suatu 

aktifitas di suatu sub wilayah dan membandingkannya dengan kinerjanya di dalam 

wilayah total. 

Analisa shift-share mampu memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya 

pertumbuhan suatu aktifitas di suatu wilayah. Sebab-sebab yang dimaksud dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu: (1) Sebab yang berasal dari dinamika lokal (sub wilayah); (2) 

sebab dari dinamika aktifitas/sektor (total wilayah) dan (3) Sebab dari dinamika 

wilayah secara umum.   

Dengan kata lain hasil analisis SSA ini dapat memberikan gambaran apakah 

terjadinya pertumbuhan sektor tertentu di Kabupaten Kampar disebabkan karena 

memang sektor tersebut mengalami pertumbuhan, atau disebabkan karena 

pertumbuhan sektor tersebut secara keseluruhan di Kabupaten Kampar dan ke enam 

kabupaten/kotanya juga mengalami pertumbuhan, atau secara umum seluruh total 

sektor dari kabupaten Kampar dan keenam kabupaten/kota perbatasannya memang 

mengalami pertumbuhan, sehingga sektor tertentu tersebut terkena imbas dan 

akhirnya juga ikut tumbuh. 

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan di atas, dari hasil analisa shift 

share diperoleh gambaran kinerja aktifitas di suatu wilayah. Gambaran kinerja ini 

dapat dijelaskan dari 3 komponen hasil analisa, yaitu : 

1. Komponen Laju Pertumbuhan Total (Komponen share). Komponen ini 

menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang 

menunjukkan dinamika total wilayah.   

2. Komponen Pergeseran Proporsional (Komponen proportional shift). 

Komponen ini menyatakan pertumbuhan total aktifitas tertentu secara relatif, 

dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang 

menunjukkan dinamika sektor/aktifitas total dalam wilayah. 
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3. Komponen Pergeseran Diferensial (Komponen differential shift). Ukuran ini 

menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi (competitiveness) suatu aktifitas 

tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor/aktifitas tersebut 

dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan dinamika 

(keunggulan/ketakunggulan) suatu sektor/aktifitas tertentu di sub wilayah 

tertentu terhadap aktifitas tersebut di sub wilayah lain. 

Persamaan analisa shift-share ini adalah sebagai berikut : 
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Dimana : a = komponen share 
  b = komponen proportional shift 
  c = komponen differential shift, dan  
  X.. = Nilai total aktifitas dalam total wilayah 
  X.i = Nilai total aktifitas tertentu dalam total wilayah 
  Xij = Nilai aktifitas tertentu dalam unit wilayah tertentu 
  t1   = titik tahun akhir 
  t0   = titik tahun awal 

 

3.4.2 Tipologi Klassen 

Alat analisis Klassen Typology (Tipologi Klassen) digunakan untuk 

mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-

masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua 

indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita 

daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karateristik pola dan struktur 

pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh 

(high growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low 

growth), daerah berkembang cepat (high growth but income), dan daerah relatif 

tertinggal (low growth and low income). 

Dikatakan “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi 

dibandingkan rata- rata seluruh kabupaten/kota perbatasan dan digolongkan 

“rendah” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan rata-

rata seluruh kabupaten/kota perbatasan.  

Pendekatan yang dilakukan dalam analisis tipologi Klassen ini adalah 
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pendekatan daerah seperti yang diutarakan oleh Sjafrizal (1997). Pendekatan ini 

mempunyai konsep yang serupa dengan pendekatan sektoral dan data yang 

digunakan juga berupa data PDRB dan pertumbuhan per kapita. Yang membedakan 

adalah empat daerah kuadaran dibagi menurut klasifikasi daerah sebagai berikut: 

1. Daerah yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini 

merupakan kuadran daerah dengan laju pertumbuhan PDRB yang lebih besar 

dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan dan memiliki 

pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan 

PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan.  

2. Daerah maju tapi tertekan (Kuadran II). Daerah yang berada pada kuadran ini 

memiliki nilai pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dibandingkan 

pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan, tetapi memiliki pertumbuhan 

PDRB per kapita yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita 

daerah yang menjadi acuan.  

3. Daerah relatif tertingggal (Kuadran III). Kuadran ini ditempati oleh daerah yang 

memiliki nilai pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dibandingkan 

pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan dan sekaligus pertumbuhan 

PDRB per kapita yang lebih kecil dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita 

daerah yang menjadi acuan. 

4. Daerah yang masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran IV). Kuadran ini 

merupakan kuadran untuk daerah yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB yang 

lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan, tetapi 

pertumbuhan PDRB per kapita daerah tersebut lebih kecil dibandingkan 

dengan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan  

  
Kuadran II 

  
Kuadran I 

 
    

Daerah Maju tapi Tertekan Daerah Cepat-Maju dan Cepat Tumbuh 

 
Kuadran III 

  
Kuadran IV 

 
    

Daerah Relatif Tertinggal Daerah Berkembang Cepat 

Gambar 2 Klasifikasi Tipologi Klassen 
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BAB IV.  

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KAMPAR 

4.1 LETAK GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI 

Kabupaten Kampar terletak di wilayah Provinsi Riau dan terbentuk pada 

tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang.  Sesuai 

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS 

318VII1987 tanggal 17 Juli 1987 Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan 

dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan 

dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I 

mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto 

Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir 

wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kecamatan 

lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung 

di bawah koordinator Kabupaten. Berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 

1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 

Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, 

yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.  

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan, memiliki luas 

sekitar 1 128 928 ha.  Kabupaten ini terletak diantara 01000’40” Lintang Utara sampai 

00027’00” Lintang Selatan dan 100028’30” – 101014’30” Bujur Timur. Peta Kabupaten 

Kampar dapat dilihat pada Gambar Peta Administrasi Kabupaten Kampar. Batas-batas 

daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi 

Sumatera Barat 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak 

Luas wilayah Kabupaten Kampar ± 10 983.46 km² atau ± 11.62 % dari luas 

wilayah Propinsi Riau (94 561.60 km²). Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan, 

yaitu: Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri 
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Tengah, Gunung Sahilan, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Bangkinang Barat, 

Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang, Bangkinang Seberang, Kampar, 

Kampar, Timur Rumbio Jaya Kampar Utara Tambang Siak Hulu, Perhentian Raja.  

 

Gambar 3 Peta Administrasi Kabupaten Kampar 

4.2 PEMERINTAHAN 

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU No. 12 

tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri 

dari 19 kecamatan dengan dua pembantu Bupati sesuai dengan surat keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318 / VII / 1987 tanggal 17 Juli 

1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu 

Bupati wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir 

wilayah Kecamatan Ramba, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan 

dan Tambusai. Pembantu Bupati wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan 

Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya 

yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I dan II berada langsung 

dibawah koordinator Kabupaten. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 

Tahun 1993 juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1999 

tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 
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Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten 

Kampar.  

4.3 IKLIM DAN CURAH HUJAN 

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur 

berkisar antara 22°C-31°C dan kelembaban 89-97% dengan lama penyinaran tertinggi 

pada bulan Agustus yaitu selama 6 jam dan yang terendah pada bulan Oktober yaitu 

selama 2 jam. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Kampar pada tahun 2006 adalah 

228 mm setiap bulannya. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 

488 mm dan yang terendah pada bulan Juli yaitu 61 mm. Sedangkan rata-rata hari 

hujan setiap bulannya adalah 11 hari, dimana hari hujan terbanyak pada bulan 

Desember yaitu 20 hari dan paling sedikit pada bulan Juli yaitu 5 (lima) hari. Musim 

kemarau berlangsung antara bulan Maret-Agustus, sementara musim hujan 

berlangsung antara bulan September-Februari. 

4.4 TOPOGRAFI 

Wilayah Kabupaten Kampar umumnya terletak pada ketinggian < 500 m dari 

permukaan laut dengan bentuk lahan yang cukup bervariasi dari datar--landai, 

berombak, bergelombang, sampai berbukit dan bergunung. Sebagian besar 

Kabupaten Kampar merupakan daerah dataran dengan kemiringan lereng datar 

sampai agak curam, terutama di wilayah bagian tengah dan timur. Daerah berbukit 

dan bergunung dengan kemiringan lereng yang tergolong curam sampai sangat 

curam terutama dijumpai di bagian barat-selatan yang merupakan bagian dari Bukit 

Barisan yang berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat.  

4.5 KEADAAN TANAH 

Tanah-tanah yang ditemukan di Kabupaten Kampar di klasifikasikan 

kedalam sepuluh (10) macam tanah (Subgroup) yakni: Aluvial Distrik, Gleisol Histik, 

Organosol Saprik, Kambisol Arenik, Kambisol Gleik, Podsolik Humik, Podsolik Kandik, 

dan Podsolik Kromik. Luasan masing-masing jenis tanah di sajikan pada Tabel 4 dan 

sebarannya terlihat pada berikut:  
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Gambar 4 Peta Macam Tanah Kabupaten Kampar 
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Tabel 4 Jenis Tanah Yang Ditemukan Di Wilayah Kabupaten Kampar  

Macam Tanah Luas 

Sistem PPT (1983) 
Sistem Soil Taxonomy 

(USDA, 1998) 
km2 % 

Aluvial Distrik Udifluvent Tipik 8.030,32 7.3 

Gleisol Histik Epiaquept Humik 5.613,91 5.1 

Organosol Saprik Haplosaprist 11.261,53 10.3 

Kambisol Arenik Dystrudept Arenik 12.242,96 11.1 

Kambisol Gleik Dystrudept Akuik 5.499,16 5.0 

Kambisol Oksik Dystrudept Oksik 4.854,58 4.4 

Kambisol Umbrik Dystrudept Humik 7.960,89 7.2 

Podsolik Humik Haplohumult Tipik 14.441,46 13.1 

Podsolik Kandik Kandiudult Arenik 17.761,52 16.2 

Podsolik Kromik Paleudult Tipik  22.168,27 20.2 

Jumlah 10.983,46 100.0 

Sumber: Peta Satuan Lahan Puslitanak (1990) dan P4W (2009) 

4.6  PENGGUNAAN LAHAN 

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan, 

Kabupaten Kampar, kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kampar terdiri atas hutan 

lindung (HL), kawasan konservasi alam (KSA), hutan produksi (HP), dan hutan 

produksi terbatas (HPT). Sebaran luas fungsi kawasan berdasarkan kecamatan 

disajikan pada Tabel 5. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah 

Kabupaten Kampar merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk penggunaan non 

hutan. Hutan lindung dan kawasan konservasi hanya sekitar 12.34 % dari total luas 

wilayah Kabupaten Kampar. 

Berdasarkan penggunaan lahan, Kabupaten Kampar dengan luas wilayah 

10.983,46 km2 terdiri dari: (1) Kawasan Hutan seluas 50.022,87 km2 (45,6%) meliputi 

hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan konservasi alam; 

(2) kawasan perkebunan seluas 36.948,53 km2 (33,6%) meliputi perkebunan karet 

negara, karet swasta, karet rakyat, perkebunan sawit negara, sawit swasta, sawit 

rakyat dan lain-lain (kopi, gambir, kakao dan lain-lain); (3) luas areal yang sudah 

menjadi kebun buah-buahan (rambutan, jeruk, durian, nenas, dan lain-lain) seluas 

211,53 km2 (0,2%); (4) sawah irigasi seluas 5.29,29 km2 (0,5%); dan (5) lain-lain yakni 

areal yang masih bisa dikembangkan seluas 22.122,40 km2 (20.1%). Rincian dan luas 

masing-masing penggunaan lahan saat ini disajikan pada berikut: 
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Tabel 5 Distribusi Penyebaran Fungsi Kawasan Menurut Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Kampar 

(km2) 

Kecamatan 
Fungsi Kawasan  

Jumlah 
HL KSA HP HPT Lainnya 

Bangkinang    88,04 71,92 1.599,67 
Bangkinang 
Barat  4,08  15,78 119,21 139,07 
Bangkinang 
Seberang 

   29,82 203,83 233,65 

Gunung Sahilan    178,13 380,50 558,62 

Kampar    13,93 109,51 123,43 

Kampar Kiri 230,31 46,33  415,75 363,91 849,02 

Kampar Kiri Hili    528,08 179,29 707,38 

Kampar Kiri Hulu 101,55 818,21  247,69 728,85 1.240,34 
Kampar Kiri 
Teng    130,56 173,85 304,41 

Kampar Timur     158,52 158,52 

Kampar Utara     74,39 743,94 

Perhentian Raja    20,65 81,99 102,65 

Rumbio Jaya     73,08 7 308.0 

Salo 0.44 1,097  49,32 140,88 191,74 

Siak Hulu    108,96 539,01 647,97 

Tambang     359,95 359,95 

Tapung    244,53 811,4 1.055,94 

Tapung Hilir  36,44 1.110,84 395,37 1.018,20 1.561,10 

Tapung Hulu 4,07  2.221,45 10,71 893,92 1.130,85 

XIII Koto Kampar 2.029,96 117,04  525,39 465,89 1.311,32 

Jumlah 3.320,84 1.023,21 3.332,29 3.002,72 6.292,15 1 0.983,46 

Persen 3,02 9,32 3,03 27.34 57,29 100,00 

Sumber: Dinas Kehutanan: Peta Kawasan Hutan Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, Skala 
1:600.000  

Keterangan :  
 KPL :   Kawasan Penggunaan Lain 

    HP :  Hutan Produksi 
    HPT :  Hutan Produksi Terbatas 
    HL   :  Hutan Lindung 
    KSA  :  Konservasi Alam 

Bertitik tolak dari asumsi bahwa lahan-lahan yang sesuai untuk padi sawah, dapat 

pula sesuai untuk tanaman perkebunan terutama kelapa sawit dan karet. Akan tetapi lahan-

lahan yang sesuai untuk lahan perkebunan tidak otomatis semuanya akan sesuai untuk padi 

sawah. Tabel 5 menunjukkan bahwa dari luasan 3.768,93 km2 yang sudah menjadi kawasan 

perkebunan saat ini (kelapa sawit dan karet), seluas 742,30 km2 (19,7%) adalah bisa sesuai 

untuk tanaman padi sawah. Data tersebut akan sangat menunjang untuk program 

ketahanan dalam program jangka panjang, dimana pada kawasan perkebunan yang 
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sebenarnya sesuai untuk tanaman padi sawah tersebut, sudah tidak produktif lagi bagi 

tanaman kelapa sawit atau karet, maka selain bisa diremajakan kembali tetapi bisa juga 

dikonversi menjadi lahan untuk perluasan areal persawahan. Dengan kata lain akan terdapat 

penambahan luas areal bagi peruntukan tanaman padi sawah, yakni sebesar 742,30 km2. 

Tabel 6 Distribusi Penyebaran Penggunaan Lahan Saat Ini Di Wilayah Kabupaten Kampar 

No Penggunaan Lahan Saat Ini 
Luas 

Km2 % 

1 Hutan 5.002,29 45,5 

5 Perkebunan Karet Negara 81,62 0,7 

6 Perkebunan Karet Swasta 11,79 0,1 

7 Perkebunan Karet Rakyat 839,30 7,6 

8 Perkebunan Sawit Negara 257,78 2,3 

9 Perkebunan Sawit Swasta 1.134,36 10,3 

10 Perkebunan Sawit Rakyat  1.290,20 11,7 

11 Perkebunan Lain-lain (Kopi, Gambir, Kakao dll) 79,81 0,7 

12 Kebun Buah-buahan (Rambutan, Jeruk, Durian, 
Nenas dll) 21,15 0,2 

13 Sawah 52,93 0,5 

14 Lain-lain, yakni Areal yang masih bisa dikembangkan 
2.212,24 20,1 

Jumlah 10.983,46 100,0 

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar (2006), diolah 

4.7  POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA 

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pertengahan tahun 2011, jumlah 

penduduk Kabupaten Kampar adalah 713 078 orang yang terdiri atas penduduk laki-laki 367 

661 jiwa (51.56 persen) dan wanita 345 417 jiwa (48.44 persen). Ratio jenis kelamin 

(perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 106%, yang berarti 

jumlah penduduk laki-laki 6% lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. 

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 329 

jiwa/km2, diikuti oleh Kecamatan Bangkinang 200 jiwa/km2. Sedangkan dua kecamatan yang 

relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu 8 jiwa/km2 dan Kampar Kiri 

Hilir 13 jiwa/km2.  

Empat kecamatan yang luas wilayahnya diatas 1 000 km2, yaitu Kampar Kiri Hulu, 

Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir justru memiliki kepadatan penduduk dibawah rata-

rata kepadatan penduduk Kabupaten Kampar ( 63 jiwa/km2). 

Bila ditinjau dari perkembangan jumlah penduduknya selama periode 2001–2010, maka laju 

pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar adalah 4.7% pertahun. Laju pertumbuhan 
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tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu 10.5% dan selanjutnya pada tahun 2004 terjadi 

penurunan pertumbuhan. Adapun bila ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk pada 

masing-masing Kecamatan, maka yang paling tinggi pertumbuhannya adalah Kecamatan Siak 

Hulu dan Perhentian Raja dan terdapat laju pertumbuhan penduduk yang menurun yaitu 

pada Kecamatan Tapung Hulu. Penurunan rata-rata laju pertumbuhan penduduk ini 

dikarenakan terjadinya penurunan penduduk pada tahun 2004. Kecamatan Bangkinang itu 

sendiri sebagai ibukota kabupaten, mempunyai laju pertumbuhan yang kecil dibandingkan 

dengan kecamatan-kecamatan lainnya. 

Dilihat dari struktur umur penduduk pada tahuan 2010, penduduk Kabupaten 

Kampar tergolong penduduk intermediate. Penduduk umur 0–14 sebesar 34.36%. Jumlah 

penduduk Kabupaten Kampar rata-rata berusia produktif, antara 15–64 tahun sebanyak 

63.10%. 

Komposisi mayoritas penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Kampar 

adalah agama Islam sebesar 90.21% (620 459 jiwa), diikuti Kristen 8.96%, Katolik 0.74%, 

Agama Hindu dan Budha masing-masing 0.01% dan 0.08%. 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kampar, jumlah penduduk miskin di Kabupaten 

Kampar pada tahun 2010 sebanyak 31 108 rumah tangga. Kecamatan yang mempunyai 

jumlah rumah tangga miskin terbanyak, terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar. 

4.8  PRASARANA PENDUKUNG 

Transportasi 

Transportasi secara umum dapat diperlancar dengan menggunakan jalan yang sudah ada 

sepanjang 1.836,48 km yang terdiri dari 459,3 km jalan aspal, 849,85 km jalan kerikil, dan 

527,30 km jalan tanah. Bagaimanapun juga transportasi sungai tetap memegang peranan 

penting untuk menghubugkan desa-desa. Transportasi udara untuk mesyarakat Kampar 

biasanya melalui Bandara Udara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru yang berjarak 60 km dari 

Bangkinang. 

Listrik 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, perkantoran, sekolah, dan 

pertokoan. Kapasitas air yang disediakan oleh PDAM tersebut tercatat sebanyak 971.818 m3. 

Suplai kebutuhan listrik di Kabupaten Kampar disediakan 
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oleh PLN cabang Bangkinang dengan 4 (empat) mesin diesel dengan menggunakan 

Pembangkit Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang dengan kapasitas 114,240 Kwh pada tahun 

2001. 

Telekomunikasi 

Layanan telekomunikasi di Kabupaten Kampar disediakan oleh PT. Telkom yang disediakan 

untuk sambungan lokal dan interlokal, serta telepon selular. 

Air Bersih 

Suplai air bersih didistribusi oleh PDAM Tirta Kampar, hingga tahun 2007 hanya melayani 

penduduk di 5 kecamatan, yaitu dengan nama unit pelayanan angkinang, Air Tiris, Kuok, 

Tambang dan Teratak Buluh. 

Fasilitas Pendukung Lainnya 

Terdapat beberapa bank komersial yang beroperasi di Bangkinang dan beberapa kota 

lainnya, yaitu BRI, BNI, Bank Riau dan BPR. Disamping itu terdapat rumah sakit umum dan 

swasta di Bangkinang. 

4.9  PEREKONOMIAN 

Kabupaten Kampar pada tahun 2011, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai  4.898.165,06 

juta rupiah. Hal tersebut tidak lepas dari rentetan capaian tahun tahun sebelumnya, dimana 

indeks berantai yang dihasilkan sebesar 114,94% atau mengalami perubahan positif (baca 

pertumbuhan) sebesar 14,94%. Nominal PDRB tersebut, diatas rata-rata lima tahun terakhir 

yang sebesar  4.370.427,42  juta rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2000, indeks 

perkembangan PDRB sudah mencapai 816,06%. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 11 

tahun, Kabupaten Kampar mengalami perkembangan PDRB harga berlaku lebih dari delapan 

kali lipat dari tahun 2000. Indeks Perkembangan, Pertumbuhan dan Indeks Berantai PDRB 

atas dasar harga berlaku kurun waktu 2005-2011 dapat dicermati pada berikut: 
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Sumber :Data BPS–PDRB Kabupaten Kampar 2011, diolah 

Gambar 5 Indeks Perkembangan, Pertumbuhan dan Indeks Berantai PDRB atas 

Dasar Harga Berlaku Kabupaten KamparTahun 2007-2011 

Grafik tersebut menunjukan bahwa perekonomian atas dasar harga berlaku di 

Kabupaten Kampar dari tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami perkembangan dengan 

trend positif. Sementara itu, keterkaitan kondisi perekonomian antara satu tahun ke tahun 

berikutnya, membawa pengaruh fluktuatif terhadap indeks berantai maupun pertumbuhan. 

Namun pada  pertumbuhan  harga berlaku mengalami perkembangan yang negative, 

meskipun pada tahun 2010 sempat mengalami pertumbuhan yang positif. Kemudian 

mengalami perlambatan kembali pada tahun 2011. Dan pada tahun 2011 ini merupakan 

pertumbuhan yang terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.  
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Sumber : Data BPS–PDRB Kabupaten Kampar 2011, diolah 

Gambar 6 Indeks Perkembangan, Pertumbuhan dan Indeks Berantai PDRB atas 

Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten KamparTahun 2007-2011 

Kebijakan pemerintah pada tahun 2008 dalam pengurangan subsidi BBM dan krisis 

global yang terjadi di Eropa memberikan pengaruh yang besar dalam perlambatan 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar. Namun pada tahun 2010 dan 2011 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar menujukan perkembangan yang relatif stabil 

dengan nilai riil 4.661.065 dan 4.989.165. atau dengan pertumbuhan 7,05 % dan 7,04 %.  

Besaran nominal PDRB tersebut, juga mampu mengembangkan perekonomian 

secara riil dengan indeks 217,39% atau baru berkembang sekitar 2,17 kali dari kondisi 

perekonomian tahun 2000. Gambar 4 menggambarkan indeks perkembangan, pertumbuhan 

ekonomi dan indeks berantai atas harga konstan Kabupaten Kampar selama tahun 2007-

2011.  

Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan harga konstan pada tahun 

yang bersangkutan menghasilkan suatu indeks implisit. Apabila indeks implisit yang 

dihasilkan dibandingkan dengan indeks implisit tahun sebelumnya, maka diperoleh angka 

inflasi (metode tidak langsung). Angka inflasi disini adalah perubahan harga-harga pada 

tingkat produsen, jadi berbeda dengan angka inflasi yang dihasilkan dari penghitungan harga 

konsumen. Indeks Impisit tahun 2011 mencapai 375,39%, sehingga inflasi pada tingkat 

produsen yang terjadi sebesar 5,53%. Perlu diketahui, bahwa IHK tahun 2011 dihitung 
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berdasarkan tahun dasar baru yaitu 2007, sementara inflasi harga produsen masih 

menggunakan tahun dasar 2000.  

 

Sumber : Data BPS–PDRB Kabupaten Kampar 2011, diolah 

Gambar 7 Struktur Perekonomian Kabupaten Kampar Tahun 2011 

Peranan masing-masing sektor terhadap perolehan PDRB total pada tahun 2011 

(Gambar 5) masih didominasi oleh sektor Pertanian (55,94%), Perdagangan , Hotel & Rumah 

Makan (11,44%), Industri Pengolahan (9,09%), Jasa-jasa (7,73%), Pertambangan dan 

Penggalian (5,69%), Konstruksi dan Bangunan (5,01%). ementara itu, tiga sektor lainnya 

kurang dari 5%. Deskripsi dari masing-masing sektor akan dijabarkan pada pokok bahasan 

berikutnya. Dalam hal percepatan pertumbuhan, seluruh sektor mengalami percepatan. 

Hampir seluruh sector pertumbuhannya diatas pertumbuhan umum (7,04%). Dan hanya dua 

sector yang mengalami pertumbuhan di bawah pertumbuhan umum yaitu sector Jasa-Jasa 

(6,18%) dan sector Pertanian (4,98%).  
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BAB V 

POTENSI KERJA SAMA 

5.1 KERJA SAMA EKSISTING 

Kerja sama yang telah dijalin oleh kabupaten Kampar melalui penandatangan 

Memorandum of Understanding (MoU) dan telah berjalan dapat dibedakan ke dalam dua 

kelompok, yaitu kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga. Untuk masing-

masing kelompok tersebut akan diuraikan secara lebih lengkap sebagai berikut. 

5.1.1 Kerja Sama Antar Daerah 

Untuk konteks kerja sama antar daerah, MoU telah ditandatangi (secara urutan 

waktu) dengan kabupaten Lima Puluh Kota, kabupaten Rokan Hilir (Rohil), dan kota 

Pekanbaru. Lingkup kerja sama dengan ketiga daerah dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7 Kerja Sama antar Daerah yang Telah Berjalan dan Dijalin Oleh Kabupaten Kampar 

Mitra Kerja Sama Lingkup Kerja Sama Jangka Waktu Kerja Sama 

Lima Puluh Kota Peningkatan kualitas jalan Sep 2011 - Sep 2016 

Rokan Hilir Pengelolaan Blok Siak Okt 2012 - Okt 2013 

Pekanbaru Kerja sama pembangunan daerah Okt 2013 - Okt 2018 

Sebagaimana dapat diamati dari Tabel 7di atas, MoU dengan kabupaten Rohil telah 

berakhir karena hanya berlaku satu tahun sejak ditandatangani pada bulan Oktober 2013. 

Oleh karena itu, penjelasan lebih rinci diberikan di bawah ini untuk kerja sama antar daerah 

dengan kabupaten Lima Puluh Kota dan kota Pekanbaru. 

Kerja Sama dengan Kabupaten Lima Puluh Kota 

Sebagai daerah yang bertetangga, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Lima Puluh 

Kota telah menjalin kerja sama sejak tahun 2011. Kesepakatan kerja sama tertuang dalam 

Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Kabupaten Kampar (Riau) dengan Pemerintah 

Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatera Barat) yang ditandatangani pada taggal 7 September 

2011 dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. 
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Nota kesepahaman tersebut dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi bencana 

longsor pada ruas jalan Sumatera Barat – Riau, yang mengakibatkan putusnya arus 

transportasi antara kedua daerah. Kondisi mengakibatkan terhambatnya arus orang dan 

barang untuk menuju dan keluar daerah. Oleh sebab itu maka dibutuhkan peningkatan jalur 

transportasi alternatif yang menghubungkan kedua daerah. Secara spesifik, nota 

kesepahaman ruas jalan yang akan ditingkatkan kualitasnya adalah jalan yang melewati 

Nagari Tanjung Belit (Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, 

Sumatera Barat) menuju Desa Balung (Kecamatan XIII Koto Kampar) dan Desa Lubuk Agung 

(Kecamatan Kampar Kiri) yang berada di  Kabupaten Kampar. Dalam nota kesepahaman 

disebutkan bahwa masing-masing pihak berkewajiban untuk memprogramkan 

pembangunan ruas jalan tersebut dan juga mengusulkan secara bersama agar 

pembangunannya dapat dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. 

Kerja sama antara pemerintah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Lima Puluh 

Kota ini tidak dilakukan dengan membuat badan kerja sama, namun masing-masing 

mendukung kegiatan ini secara parsial. Pendanaan untuk kegiatan tersebut juga akan 

dibiayai oleh APBD masing-masing daerah. 

Kerja Sama dengan Kota Pekanbaru 

Kerja sama dengan kota Pekanbaru merupakan kerja sama terkini yang dijalin oleh 

kabupaten Kampar pada saat tulisan ini dibuat. Ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 

2013 oleh masing-masing kepala daerah, kerja sama ini dijalin untuk waktu selama lima 

tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan para pihak. 

Kerja sama antar daerah ini dinaungi oleh kesepakatan bersama nomor: 

100/PEM/273/2013 dan 119/319/TAPEM-MoU/2013 yang menetapkan 10 bidang/sektor 

yang hendak dikerjasamakan meliputi pendidikan, kesehatan, perdagangan, penataan ruang, 

jaringan jalan, ransportasi umum, pelayanan air bersih, persampahan, pariwisata, dan 

promosi daerah. 

MoU ini juga mengatur tentang tata cara implementasinya. Ditetapkan bahwa 

untuk pelaksanaan MoU ini, masing-masing kepala daerah akan menunjuk Kepala Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan bidang yang dikerjasamakan, untuk 

kemudian para Kepala SKPD itu melakukan koordinasi dalam menyiapkan, membahas, dan 

mengkaji objek kerja sama hingga akhirnya dituangkan dengan perjanjian kerja sama antar 

kepala SKPD. 
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5.1.2 Kerja Sama Lainnya 

Selain kerja sama antar daerah, kabupaten Kampar juga melakukan kerja sama 

dengan pihak ketiga. Sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (untuk 

selanjutnya disebut Permendagri 22/2009), kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah 

kesepakatan antara kepala daerah atas nama pemerintah daerah dengan 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan badan hukum. Yang 

termasuk badan hukum disini adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan 

hukum. 

Atas dasar pengertian tersebut, terhitung bahwa kabupaten Kampar telah menjalin 

kerja sama dengan delapan pihak ketiga. Kedelapan pihak ketiga tersebut terdiri atas lima 

perusahaan swasta, satu lembaga pemerintah non departemen, dan dua perguruan tinggi 

negeri. Selengkapnya mengenai pihak ketiga yang dikerjasamakan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 8 Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga yang Telah Berjalan dan Dijalin Oleh Kabupaten Kampar 

Mitra Kerja Sama Lingkup Kerja Sama Jangka Waktu 

Perusahaan 
swasta 

Chevron, RAPP, 
PTPN V 

Koordinasi dan sinergitas dalam 
perencanaan, pelaksanaan, 
pembinaan, dan pengawasan 
program CSR dan PKBL 

Feb 2012 - tidak terbatas 

Malaysian 
Technology 
Consultants Sdn. 
Bhd. 

Fasilitasi kerja sama dan kegiatan 
investasi  

Mar 2013 - Mar 2014 
(otomatis diperpanjang 1 
tahun jika ada 
implementasi) 

The World 
Taekwondo 
University Korea 

Pembinaan, pengembangan dan 
pemasyarakatan olah raga 
taekwondo 

Des 2012 - Des 2013 

LPND LIPI 
Litbang dan pemanfaatan IPTEK 
untuk pendayagunaan sumber 
daya 

Jan 2012 - Jan 2017 

Perguruan 
Tinggi 

IPB 
Perencanaan, pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian 
masyarakat 

Feb 2013 - Feb 2018 

UIN Sultan Syarif Kasim: 

Mei 2008 - Mei 2013  Pengembangan SDM 

 Diklat 

 Pengabdian kepada masyarakat 
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Mitra Kerja Sama Lingkup Kerja Sama Jangka Waktu 

 Penyediaan da’i pembangunan 

 Kelurahan binaan 

 Penelitian dan pelatihan teknologi terapan 

 Pengembangan teknologi informasi, telekomunikasi, 
industri, peternakan, dan pertanian 

 Pembinaan manajemen dan jasa akuntansi publik 

 Penyediaan dan pengembangan tenaga guru dan 
jasa psikologi 

 Pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa 

 Penyediaan dan pembinaan tenaga ahli perbankan 
syariah 

 Pembinaan dan pengembangan petani peternakan 

 Bidang-bidang lain yang dipandang perlu 

Dapat diamati bahwa lingkup kerja sama yang dijalin dengan pihak ketiga sangatlah 

luas dan beragam, lebih luas jika dibanding kerja sama antar daerah. Hal ini dapat dipahami 

karena pihak ketiganya sendiri beragam, mulai dari perusahaan swasta hingga lembaga 

pemerintah, sedangkan muatan kerja sama memang harus disesuaikan dengan mitra kerja 

sama. 

Hal lain yang menarik untuk diamati adalah bahwa ada kerja sama dengan pihak 

luar negeri, satu dari Malaysia yaitu Malaysian Technology Consultants Sdn. Bhd. dan satu 

dari Korea Selatan yaitu The World Taekwondo University Korea. Kerja sama ini menjadi 

menarik karena Permendagri 22/2009 rupanya membatasi kerja sama dengan pihak ketiga 

hanyalah untuk badan hukum di dalam negeri (Pasal 1 angka 4 dan 5). Sepanjang kerja sama 

dengan pihak luar negeri ini memang benar-benar menjawab kebutuhan dan mendatangkan 

manfaat bagi daerah dan masyarakat, tentunya apa yang dilakukan oleh kabupaten Kampar 

ini dapat dianggap sebagai terobosan dan inovasi daerah. 

5.2 PEMETAAN POTENSI KERJA SAMA 

Ada beberapa isu pembangunan yang dapat diselesaikan bersama melalui kegiatan 

kerja sama antar daerah antara lain; (1) kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; (2) 

kerja sama pengembangan ekonomi; dan (3) kerja sama pengelolaan lingkungan (Pratikno, 

Sukmajati dan Mas’udi, dalam Pratikno, 2007). Selain hal di atas tentunya masih terbuka 

cakupan isu yang lebih luas dalam penyelenggaraan kerja sama antar daerah tersebut. Dari 

ketiga bidang yang dapat dikerja samakan tersebut, kerja sama dalam penyediaan pelayanan 

publik memberi dampak langsung dan paling cepat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat 

sehingga dapat mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan mereka.  
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Kerja sama antar daerah dalam penyediaan pelayanaa publik menjadi penting 

karena penyediaan pelayanan publik akan lebih efisien jika dilakukan oleh sekumpulan 

daerah secara bersam-sama. Selain itu pelayanan publik di tingkat lokal dapat disediakan 

secara lebih efektif jika dilakukan dengan basis regional. Berbagai jenis kegiatan penyediaan 

pelayanan publik yang dapat dilakukan antara lain; (1) Kerja sama penyediaan pelayanan 

umum seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pendidikan dan kesehatan, serta  

pembangunan sarana infrastruktur secara bersama seperti jaringan jalan, irigasi, bandar 

udara maupun pelabuhan laut. (2) Kerja sama dalam hal pembinaan SDM. Dengan adanya 

desentralisasi, pembinaan SDM tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat. 

Namun, di sisi lain menjadi mahal untuk dilakukan oleh masing-masing daerah. Salah satu 

alternatifnya dengan melakukan kerja sama dalam pembinaan SDM melalui 

penyelenggaraan diklat secara bersama. (3) Kerja sama dalam pemanfaatan inovasi 

manjemen dan teknologi. Dalam kenyataannya, beberapa daerah memiliki SDM yang 

berkemampuan baik, namun ada daerah lain yang tidak didukung oleh SDM yang berkualitas 

mencukupi. Oleh karena itu, saling berbagi pengalaman dan inovasi antar daerah merupakan 

cara yang dapat digunakan untuk saling belajar antar pemerintah daerah. (4) Kerja sama 

dalam bidang pelayanan darurat seperti penanganan banjir, kebakaran, tanah longsor,  

pengungsi dan lain-lain yang dapat timbul di suatu daerah namun penanganannya harus 

bersifat lintas batas sehingga membutuhka bantuan dari daerah lain (Pratikno, Sukmajati 

dan Mas’udi, dalam Pratikno, 2007).   

Selain kerja sama dalam bidang penyediaan pelayanan publik, kerja sama 

pengembangan ekonomi juga menjadi isu penting sehingga harus diselesaikan melalui kerja 

sama antar daerah. Wilayah pengembangan ekonomi tidak selalu sama dengan wilayah 

administrasi pemerintah. Seringkali terjadi, pengembangan ekonomi suatu wilayah ekonomi 

tidak bisa dilakukan secara maksimal, karena wilayahnya mencakup beberapa bagian teritori 

daerah otonom. Apabila tidak ada kerja sama yang jelas, wilayah ekonomi semacam ini tidak 

bisa dikembangkan secara maksimal. Bahkan, apabila perlu, bisa dibentuk ‘badan otorita 

ekonomi’ yang menjadi salah satu seksi dalam badan kerja sama antar daerah. Misalnya, 

pertumbuhan kawasan perkotaan di Yogyakarta, yang pada mulanya hanya lebih kecil dari 

batas teritori Kotamadya Yogyakarta sekarang telah jauh melampaui batas-batas teritori 

pemerintahan kota itu, yakni mencapai beberapa wilayah di Kabupaten Bantul dan 

Kabupaten Sleman. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Sekretariat Bersama 

Kartamantul sebagai bentuk kerja sama antar daerah yang bertugas melakukan negosiasi 
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antar tiga-kabupaten dalam urban issues management (Pratikno, Sukmajati dan Mas’udi, 

dalam Pratikno, 2007). 

Kerja sama antar daerah juga dapat dilakukan dalam pengelolaan lingkungan. 

Seperti halnya ekonomi, wilayah pelestarian lingkungan juga tidak selalu sama dengan 

wilayah adminitrasi pemerintah. Daerah aliran sungai (DAS) misalnya, selalu melintasi 

beberapa kabupaten sekaligus, dan terdapat pertautan yang kuat antar kabupaten, dan 

bahkan provinsi. Tanpa adanya kerja sama yang jelas dan kuat, penanganan permasalahan 

lingkungan akan cenderung terbengkelai (Pratikno, Sukmajati dan Mas’udi, 2007). 

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, tentu saja masih terbuka kemungkinan 

cakupan isu yang lebih luas dalam penyelenggaraan kerja sama antar daerah tersebut. 

Dengan sambil berjalan melakukan pembenahan kelembagaan, suatu lembaga kerja sama 

dituntut untuk bisa beradaptasi dan meresponnya secara cepat supaya format kerja sama 

yang dibangun bisa fungsional. 

5.2.1 Sektor Unggulan 

Dalam perekonomian Kabupaten Kampar, terdapat sektor basis dan sektor bukan 

basis.Sektor basis Kabupaten Kampar adalah sektor yang mampu mengekspor barangdan 

jasa keluar Kampar atau dapat memasarkan barang dan jasa kepada orang yang datang dari 

luar Kampar.Sedangkan sektor bukan basis adalah sektor yang hanya mampu menyediakan 

barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di Kampar, atau bahkan belum 

dapat mencukupinya. Bertambah banyaknya kegiatan sektor basis akan menambah arus 

pendapatan kedalam Kabupaten Kampar, menambah permintaan barang dan jasa sehingga 

akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan sektor 

basis akan mengurangi pendapatan Kabupaten Kampar dan turunnya permintaan terhadap 

barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan. Salah satu cara untuk menentukan 

kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat dilakukan dengan menggunakan teknis 

analisis LQ (Location Quotient). 

LQ dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis kegiatan, 

kapasitas ekspor perekonomian wilayah, tingkat kecukupan barang/jasa produksi lokal serta 

menggambarkan keunggulan komparatif.LQ adalah suatu metode untuk menghitung 

perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah 

(Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala 

provinsi atau nasional. Dengan kata lain, LQ dapat menghitung perbandingan antara share 

output sektor i di kabupaten/kota dan share output sektor i di provinsi atau nasional. 
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Selain sektor basis, pergeseran dan peranan perekonomian daerah juga menjadi 

isu penting dalam menentukan keunggulan sektor perekonomian. Analisis shift–share 

dipergunakan untuk tujuan ini. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian 

dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang 

dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. 

Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah 

dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. 

Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan 

tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya.  

Dalam analisis shift share, pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural 

perekonomian Kabupaten Kampar ditentukan oleh tiga komponen: Share (S), Regional Shift 

(RS) dan Differential Shift (DS). Sesuai dengan uraian pada bagian metodologi, dalam analisis 

ini yang lebih diperhatikan adalah komponen Differential Shift. Komponen Differential Shift 

timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB/kesempatan kerja Kabupaten Kampar 

dibandingkan dengan wilayah lainnya.Cepat lambatnya pertumbuhan Kabupaten Kampar 

dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke 

pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan ekonomi 

regionalnya.Apabila: 

DSi< 0,  berarti sektor i di Kabupaten Kampar mempunyai daya saing yang 

baik dibandingkan dengan sektor i di wilayah lainnya. 

DSi> 0,  berarti sektor i di kabupaten Kampar tidak dapat bersaing dengan 

baik dibandingkan dengan sektor i di wilayah lainnya. 

Tabel 9 menggambarkan hasil penghitungan nilai LQ dan Diffetential Shift untuk 

Kabupaten Kampar. Menggunakan nilai LQ, sektor yang menjadi basis dan memiliki 

keunggulan komparatif di Kabupaten Kampar umumnya merupakan sektor primer yang 

bersumber dari pertanian dan pertambangan/penggalian. Hampir seluruh sub sektor di 

pertanian, kecuali sub sektor perikanan, memiliki nilai LQ di atas 1. Begitu pula untuk sub 

sektor yang tergabung di dalam sektor pertambangan dan penggalian. Satu-satunya sub 

sektor yang bukan berasal dari sektor primer tetapi memiliki nilai LQ di atas satu adalah sub 

sektor angkutan darat. Itu pun hanya terjadi pada tahun 2011. 
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Tabel 9 Hasil Analisis Location Quotient dan Shift Share 

Lapangan Usaha 
LQ Differential Shift 

(SSA) 2009-2011 
2009 2011 

1. PERTANIAN 1.73 1.77 2.92 

  a. Tanaman Pangan & Hortikultura 1.65 1.60 -3.02 

  b. Perkebunan 2.40 2.35 -2.15 

  c. Peternakan 1.65 1.63 -0.81 

  d. Kehutanan 1.39 1.54 10.12 

  e. Perikanan 0.28 0.27 -1.74 

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 1.12 1.13 1.48 

  a. Migas dan Gas Bumi 1.09 1.09 0.73 

  b. Penggalian 6.41 6.31 -1.84 

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 0.40 0.42 6.09 

  a. Industri Migas 0.00 0.00 0.00 

  b. Industri Tanpa Migas 0.52 0.53 3.79 

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0.25 0.26 2.33 

  a. Listrik  0.22 0.22 2.17 

  b. Air Bersih 0.46 0.48 4.20 

5. BANGUNAN 0.68 0.69 1.98 

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 0.65 0.63 -3.30 

  a. Perdagangan Besar dan Eceran 0.66 0.64 -3.46 

  b. Hotel 0.11 0.13 22.88 

  c. Restoran 0.53 0.52 -1.78 

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 0.60 0.59 -1.19 

  a. Angkutan 0.70 0.72 2.97 

      1. Angkutan Darat 0.99 1.02 3.41 

      2. Jasa Penunjang Angkutan 0.41 0.40 -2.85 

  b. Komunikasi 0.07 0.06 -22.12 

8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN 0.49 0.50 1.25 

  a. Bank 0.08 0.15 111.31 

  
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa 
Penunjang 0.68 0.67 -0.47 

  c. Sewa Bangunan 0.80 0.78 -2.07 

  d. Jasa Perusahaan 0.14 0.12 -10.05 

9. JASA-JASA / SERVICES 0.79 0.76 -4.93 

  a. Pemerintahan Umum & Pertahanan 0.81 0.77 -6.01 

  b. Swasta 0.73 0.72 -0.82 

      1. Sosial Kemasyarakatan 0.89 0.89 -0.04 

      2. Hiburan dan Rekreasi 0.44 0.43 -1.89 

      3. Perorangan dan Rumahtangga 0.75 0.75 -0.77 

Sementara, dengan menggunakan komponen differential shift pada analisis shift 

share, sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif umumnya justru berasal dari 

sektor sekunder dan tersier. Sub sektor pada ektor-sektor tersebut meliputi industri tanpa 
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migas, listrik, air bersih, bangunan, hotel, pebankan dan angkutan darat. Satu-satunya sub 

sektor di pertanian yang juga memiliki keunggulan kompetitif adalah sub sektor kehutanan. 

Pada sektor pertambangan dan penggalian, sub sektor pertambangan migas juga merupakan 

sub sektor yang mampu bersaing dengan wilayah di luar Kabupaten Kampar. 

Hasil pembahasan di atas menunjukkan adanya perbedaan hasil analisis antara LQ 

dan shift share. Penggunaan analisis LQ dan shift share secara terpisah akan mengaburkan 

penentuan sektor atau sub sektor apa yang akan menjadi pilihan dalam menentukan 

prioritas pembangunan. Oleh sebab itu dibutuhkan satu tahapan analisis lagi yang 

menggabungkan hasil dari kedua analisis tersebut, yang dikenal dengan analisis overlay. 

Analisis overlay merupakan analisis yang digunakan untuk melihat sektor ekonomi 

potensial baik dari sisi kontribusi maupun dari sisi pertumbuhan PDRB. Dalam hal ini, analisis 

overlay juga merupakan bahan komparasi berbagai alat analisis yang digunakan untuk 

melihat sektor ekonomi potensial di Kabupaten Kampar. Untuk melihat keunggulan dan 

potensi ekonomi di Kabupaten Kampar ini merupakan integrasi antara analisis LQ (aspek 

keunggulan komparatif), dan analisis shift share (aspek keunggulan kompetitif). 

Analisis overlay membagi seluruh aktivitas ekonomi di Kabupaten Kampar menjadi 

empat kategori. 

Kategori  1, Dominan dan progresif. Kelompok sektor ini merupakan sektor basis 

yang memiliki keunggulan komparatif dan juga memiliki keunggulan kompetitif dibanding 

daerah lain di Riau. Dominan dalam perekonomian Kabupaten Kampardan pertumbuhannya 

relatif cepat dibanding daerah lain.  

Kategori  2, Dominan tetapi tidak progresif. Kelompok sektor ini merupakan sektor 

basis yang memiliki keunggulan komparatif, tetapi tidak memiliki keunggulan kompetitif 

dibanding daerah lain di Riau. Dominan dalam perekonomian Kabupaten Kampar tetapi 

pertumbuhannya relatif lambat dibanding daerah lain.  

Kategori  3, Tidak dominan tetapi progresif (maju). Kelompok sektor ini 

merupakan sektor-sektornon basis yang tidak memiliki keunggulan komparatif, tetapi 

memiliki keunggulan kompetitif dibanding daerah lain di Riau. Pertumbuhan sektor-sektor 

dalam kelompok ini tergolong maju (progresif). 

Kategori 4, Tidak dominan dan tidak progresif. Kelompok sektor ini merupakan 

sektor-sektornon basis yang tidak memiliki keunggulan komparatif, dan juga tidak memiliki 

keunggulan kompetitif dibanding daerah lain di Riau. 
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Sub sektor ekonomi yang masuk ke dalam masing-masing kategori, dirangkum 

menjadi matriks pada Gambar 8  

 
Gambar 8 Analisis Overlay 

Dalam konteks pengembangan wilayah, prioritas pembangunan umumnya sesuai 

dengan uratan pengkategorian hasil analisis overlay. Prioritas utama adalah kegiatan 

ekonomi yang berada pada kategori 1, prioritas selanjutnya adalah kegiatan ekonomi pada 

kategori 2 dan prioritas terakhir adalah kegiatan ekonimi pada kategori 4. Namun dalam 

konteks kerja sama antar wilayah, prioritas kegiatan yang akan dikerja samakan dapat 

disesuaikan. Dengan mempertimbangkan bahwa salah satu tujuan kerja sama antar daerah 

adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memecahkan persoalan daerah, maka prioritas 

utama dalam kerja sama daerah bidang ekonomi lebih tepat jika menempatkan kegiatan 

ekonomi yang berada pada kategori 2 menjadi prioritas utama. Oleh sebab itu, maka 

pemetaan peluang kerja sama di bidang ekonomi akan difokuskan pada kegiatan yang terkait 

dengan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan 

penggalian. Selain beberapa sub sektor tersebut, juga ditambahkan sub sektor yang bersifat 

sebagai jembatan (bridging) dari beberapa kegiatan ekonomi yang lain, seperti sektor 

perdagangan dan pariwisata. 
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5.2.2 Kerja Sama Bidang Ekonomi Pengembangan Wilayah 

Tanaman Pangan dan Hortikultura  

Kabupaten Kampar merupakan daerah yang memiliki keunggulan komperatif  

dalam meningkatkan usaha di bagian tanaman pangan dan hortikultura. Namun dalam 

mempertahankan eksistensi keunggulan ini, Kabupaten Kampar memiliki beberapa kendala 

yang dapat menghambat munculnya potensi ini agar menjadi lebih kompetitif. Mayoritas 

masyarakat di Kabupaten Kampar masih beranggapan bahwa kegiatan bertani merupakan 

kegiatan sampingan/sekunder. 

Ada kendala yang dihadapi dalam peningkatan potensi pertanian di Kabupaten 

Kampar, salah satunya alih fungsi lahan dari sawah menjadi areal peruntukan lain seperti 

karet dan sawit. Pada periode sebelum tahun 2000 telah ada kegiatan zonasi wilayah 

pertanian yang menghasilkan komoditi tertentu. Seperti padi, kedelai, jagung, di pantai 

pengaraian Rohul. Inisiatif ini mucul atas dasar kesadaran masyarakat. Namun kondisi ini 

tidak dapat dipertahankan karena adanya prespektif lain dari masyarakat bahwa menanam 

karet atau sawit lebih menguntungkan daripada menanam hasil-hasil tanaman pangan dan 

hortikultura seperti padi yang hanya panen satu kali dalam setahun di daerah Kampar. Pada 

tahun 1997 ada upaya dari dinas pertanian Kabupaten Kampar untuk melakukan intensifikasi 

pemupukan dengan harapan akan ada peningkatan produksi padi dari satu kali panen dalam 

setahun menjadi dua kali panen. Pupuk yang dibagikan kepada masyarakat diberi dengan 

cara cuma-cuma atau bersifat hibah. Namun upaya ini tidak menemukan hasil yang 

diharapkan. 

Kebutuhan bahan pangan masyarakat kampar sebagian besar di supply dari 

sumatera barat dan Jambi. Komoditi yang didatangkan dari Jambi yaitu beras, sementara 

yang didatangkan dari sumatera barat yaitu beras, sayuran, dan hasil ternak (kerbau/sapi).  

Kabupaten Kampar saat ini sedang menggalakkan program peningkatan kapasitas 

sumberdaya manusia melalui pelatihan di bidang pertanian. Salah satu program yang telah 

diupayakan adalah penanaman cabe di daerah Kec. Tapung Kabupaten Kampar. Dari 

informasi yang diterima melalui narasumber upaya penanaman ini memberikan hasil yang 

cukup baik. Sehingga akan ada upaya peningkatan jumlah areal tanam yang akan disediakan. 

Komoditas lain yakni buah jeruk kuok yang sempat menjadi primadona Kabupaten Kampar 

kembali akan dikembangkan. Upaya yang dilakukan saat ini demi mengembalikan eksistensi 

jeruk kuok adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani jeruk tentang 
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pengolahan produktifitas tanaman jeruk, proteksi hama dan penyakit, pemupukan serta 

pembibitannya.   

Pengalaman kerja sama pernah dilakukan oleh dinas pertanian Kabupaten Kampar 

dengan provinsi Riau. Program yang telah dilakukan adalah pembangunan irigasi, jalan usaha 

tani, sumur/pengembangan sumber air, dan embung (dam). Sistem kerja sama lebih bersifat 

hibah.  Sementara program kerja sama yang baru saja mulai dilaksanakan adalah penanaman 

tanaman bawang di areal Kabupaten Kampar kerja sama antara Pemkab Kampar dengan 

Bank Bukopin. Kerja sama ini juga melibatkan Dewan Bawang Nasional. Peran bank Bukopin 

dalam kerja sama ini yaitu sebagai sumber permodalan. Sistem kelembagaan yang dibangun 

berbentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama). Harapan dari keberhasilan penanaman bawang 

di Kabupaten Kampar adalah Kabupaten Kampar dapat menjadi central penghasil bawang di 

sumatera. Ujicoba penanaman awal dilakukan di areal lahan sawah sebesar 12 ha di 

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Jika upaya ini berhasil maka Pemerintahan 

Kabupaten Kampar akan melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan untuk 

penanaman bawang. 

Komoditas pertanian yang memliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten 

Kampar adalah tanaman cabe dan jeruk kuok. Tanaman ini dapat di tingkatkan produksinya 

jika intensifikasi pemeliharaannya terus dioptimalkan. Dengan faktor kesesuaian tempat 

tumbuh, iklim dan curah hujan serta pengalaman penanaman kedua komoditas ini di 

Kabupaten Kampar maka ada peluang dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman ini. 

Tanaman cabe dapat tumbuh dan berkembang di dataran rendah sampai dataran tinggi 

dengan ketinggian 0-1000 mdpl. Namun ada beberapa varietas cabai yang memerlukan 

kondisi ketinggian tempat tertentu untuk dapat berproduksi optimal. Untuk cabai rawit lebih 

cocok ditanam di dataran rendah-menengah dengan ketinggian 0-500 mdpl. Jika ditanam di 

dataran tinggi, produksi tetap tinggi namun umur panen lebih lama. Sedangkan untuk cabai 

besar lebih cocok ditanam didataran menengah hingga tinggi dengan ketinggian 400-600 

mdpl (Warisno, Dahana2010). Wilayah Kabupaten Kampar umumnya terletak pada 

ketinggian < 500 m dari permukaan laut dengan bentuk lahan yang cukup bervariasi dari 

datar--landai, berombak, bergelombang, sampai berbukit dan bergunung. Tentunya ada 

salah satu faktor kesesuaian tumbuh yang cocok dengan karakteristik topografi Kabupaten 

Kampar. Kabupaten kampar seperti tertulis pada bagian gambaran umum memiliki tingkat 

curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember 2006 yaitu 488 mm dan yang terendah 

pada bulan Juli yaitu 61 mm. Tanaman cabai sebenarnya toleran terhadapa beraneka ragam 

curah hujan. Namun demikian secara umum curah hujan optimum untuk tanaman cabai 
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antara 500-3000mm/tahun (Warisno, Dahana2010). Dilihat dari intensitas hujan yang terjadi 

di Kabupaten Kampar, terlihat tidak mendukung dengan karakteristik pertumbuhan tanaman 

cabai maka prinsip yang harus dipenuhi apabila curah hujan terlalu rendah  penyiraman atau 

pengairan harus dilakukan secara rutin (Warisno, Dahana2010). 

Sementara untuk tanaman bawang perlu adanya upaya evaluasi dan monitoring 

secara mendalam karena diketahui bahwa penanaman bawang  belum pernah dilakukan 

sebelumnya di daerah Kabupaten Kampar. Penanaman ini juga masih bersifat ujicoba 

penanaman. 

Kesempatan untuk melakukan kerja sama antar wilayah pada sektor tanaman 

pangan dan hortikultura dirasa belum memiliki kompetensi yang dapat diandalkan. 

Pemerintah Kabupaten Kampar seperti dijelaskan pada paragraf diatas, masih baru memulai 

upaya-upaya pengembangan komoditas pertanian pangan dan hortikultura. 

Peternakan 

Potensi peternakan di Kabupaten Kampar menurut sumber informasi yang kami 

dapatkan melalui dinas pertanian dan peternakan yaitu adanya program upaya pengadaan 

sapi melalui sistem dana bergulir. Program ini dimulai dengan mencari para perintis peternak 

kemudian para perintis diberikan pengetahuan dan peningkatan tentang cara pengelolaan 

peternakan sapi melalui pelatihan terpadu yang diselenggarakan oleh pemkab. Setelah 

tujuan pelatihan terpenuhi para perintis dibekali cara pembuatan proposal pengajuan dana 

guna mengakses sumber modal untuk pembangunan peternakan. 

Sumber ternak sapi dan kerbau yang dikonsumsi masyarakat kabupaten kampar 

sebagian besar berasal dari sumatera barat. Sebesar 65% (dinas pertanian dan peternakan 

Kab. Kampar) sapi dan kerbau di datangkan dari sumatera barat setiap bulannya. Sejauh ini 

rumah potong hewan (RPH) Kabupaten Kampar belum mampu memenuhi kebutuhan 

konsumsi daging sapi dan kerbau yang berasal dari Kabupaten Kampar sendiri. Tingginya 

Konsumsi daging kerbau dan sapi pada masyarakat Kabupaten Kampar dapat dijadikan salah 

satu peluang bagi Kabupaten Kampar untuk meningkatkan peternakan khususnya sapi dan 

kerbau.  

Peternakan lainnya seperti peternakan unggas dan ikan yang terdapat di daerah 

kabupaten Kampar memiliki potensi untuk dapat lebih dikembangkan. Ada tiga perusahaan 

peternakan unggas yang berada di wilayah Kabupaten Kampar, yaitu, PT. Indojaya, PT. Reza 

Perkasa, dan PT. Charoen Pokphand. Perusahaan Indojaya dan Charoen Pokhhand 

merupakan perusahaan yang mengadopsi sistem plasma dengan masyarakat sekitar. Melalui 
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sistem ini masyarakat sekitar perusahaan dibina kemudian diajak untuk terlibat aktif dalam 

membangun produksi peternakan unggas. Secara tidak langsung para masyarakat yang 

terlibat dalam sistem ini memperoleh keuntungan dengan pola bagi hasil. 

Pada konteks peluang kerja sama antar daerah, potensi ini dapat di manfaatkan 

sebagai salah satu pilihan peluang. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui dinas 

pertanian dan peternakan Kabupaten Kampar, hasil produksi dari perusahaan ini sebagian 

besar didistribusikan ke wilayah kotamadya Pekanbaru. Sementara menurut sumber lain 

yaitu sekretaris dinas pertanian dan peternakan kabupaten kampar menerangkan bahwa 

sebagian besar kebutuhan ayam di wilayah kotamadya pekanbaru dan wilayah sekitarnya 

didatangkan langsung dari Kabupaten Kampar. Termasuk kebutuhan bibit unggas yang juga 

di supply dari Kabupaten Kampar. Peluang kerja sama lain yang dapat dilakukan adalah 

kerjasama pembangunan industri pakan unggas. Karena diketahui pengadaan pakan unggas 

selama ini selalu didatangkan dari daerah Sumatera Utara. Informasi lain yang diperoleh, 

Kabupaten di perbatasan Kabupaten Kampar yaitu Kabupaten Kuansing dan Pelalawan juga 

melakukan pengusahaan ternak unggas di daerahnya. Potensi kerjasama dapat dilihat pada 

matriks di bawah ini. 

Tabel 10 Bidang Peternakan 

Potensi Kerjasama 
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Sebagian besar pakan ternak 

unggas di Kampar 

didatangkan dari wilayah 

Sumatera Utara  

Kerjasama dilakukan  dengan 

Kab. Kuansing dan Kab. Rohul 

karena daerah ini juga 

melakukan pengusahaan 

ternak unggas 
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Perkebunan 

Perkebunan merupakan salah satu sektor yang memiliki keunggulan komparatif di 

Kabupaten Kampar. Artinya, di Kabupaten Kampar potensi perkebunan memiliki jumlah yang 

dominan dibandingkan dari sektor lainnya. Namun kondisi ini dianggap belum 

menguntungkan bagi Kabupaten Kampar sendiri, karena pada sektor ini tidak memiliki 

tingkat daya saing yang tinggi/kompetitif. Perkebunan kelapa sawit adalah unggulan utama 

dalam sektor perkebunan di Kabupaten Kampar, kemudian diikuti oleh tanaman karet. Dari 

tahun 1984 di Kabupaten Kampar belum ada industri hilir dari hasil produksi cpo. Hampir 

keseluruhan industri/pabrik kelapa sawit yang ada di kabupaten kampar hanya mengolah 

sawit menjadi cpo (Dinas perkebunan Kab. Kampar). Sementara kontribusi pajak yang 

berasal dari cpo pada kondisi faktualnya belum dirasakan oleh Kabupaten Kampar. 

Tingginya produksi sawit yang dihasilkan oleh daerah-daerah yang ada di Provinsi 

Riau menjadi peluang yang baik untuk peningkatan nilai hasil produksi sawit menjadi produk 

turunan. Peningkatan nilai produksi sudah mesti nya dilakukan melalui pembangunan 

industri hilir yang dapat diinisiasi oleh daerah-daerah kabupaten penghasil produksi kelapa 

sawit di Provinsi Riau. 

Wacana tentang pembangunan industri kelapa sawit yang bersifat kelola bersama 

sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa daerah di provinsi riau. Seperti yang 

telah dilakukan oleh Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Kuasing yaitu di daerah Kebun 

Pendaraja. Contoh KPR (kebun pendaraja), wilayah perkebunannya ada di wilayah Kampar 

dan pabrik kelapa sawitnya ada di kuansing. Pengembangan wacana terus diupayakan antara 

kedua kabupaten ini dalam membangun pabrik kelapa sawit di wilayah perbatasan. Usulan 

kelembagaannya pun di rencanakan diatur melalui koperasi. 

Sementara pengembangan wacana kerja sama lainnya antara Kabupaten Kampar dan 

Kabupaten Siak untuk mendirikan pabrik kelapa sawit yang berada di areal perbatasan terus 

di upayakan. Pengelolaannya direncanakan dengan sistem swadaya.  Namun, perkembangan 

upaya ini masih berjalan sangat lambat dikarenakan masih terkendala oleh belum adanya 

kepastian final penetapan batas wilayah daerah ini. 

Kegiatan kerja sama lain yang pernah dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten 

Kampar yaitu kerja sama penanaman ubi untuk bahan tapioka. Penanaman dilakukan di 

wilayah areal perbatasan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kabupaten Kampar dan Kabupaten 

Kuansing pada tahun 2007. Namun sampai sekarang belum diketahui informasi mengenai 

keberlanjutannya. 
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Pengusahaan komoditas lain dari Dinas Kabupaten Kampar adalah pengadaan bibit 

sawit dan bibit karet bersertifikat. Ini diupayakan karena tingginya peredaraan bibit (non-

sertifikat) di daerah Kabupaten Kampar yang berdampak merugikan masyarakat. Selama ini 

petani cenderung membeli bibit yang belum jelas asal sumbernya. Terkadang sertifikasinya 

tidak tervalidasi sehingga saat bibit di tanam pertumbuhannya tidak sesuai dengan yang 

diharapkan dan dijanjikan. Selama ini sumber bibit sawit berasal dari marihat medan 

(SERTIFIKAT). Namun sekarang, Kabupaten Kampar telah mengusahakan sendiri pengadaan 

pembibitan bersertifikat melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar sebanyak 20.000 

bibit. Pemkab menyediakan pengadaan bibit bersertifikat yang di subsidi sehingga harganya 

tidak terlalu mahal. Daftar bibit bersubsidi adalah yang berasal dari bibit Marihat , tanjung 

mas, topa, pitratama yang semuanya sumber bibit berada di kampar. 

 Komoditas perkebunan lainnya yaitu tanaman karet selama ini masih bersifat 

swadaya masyarakat. Petani menjual produksinya di daerah kampar, narasumber lain dari 

Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar menerangkan bahwa tidak menutup kemungkinan 

petani dari kabupaten lain yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar menjual hasil 

produksi karetnya ke PT. Bangkinang yang keberadaannya ada di wilayah Kabupaten 

Kampar. Sumber bibit tanaman karet sebagian besar didatangkan dari daerah Sumatera 

Utara dan Sumatera Selatan. Menyikapi hal ini Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar  pada 

tahun ini telah mengeluarkan bibit karet dari balai benih. Terdapat lahan seluas 5 ha yang 

akan dialokasikan untuk mendirikan pembibitan tanaman karet di Kabupaten Kampar 

dengan salah satu misinya bibit tanaman karet yang berasal dari Kabupaten Kampar dapat di 

salurkan ke luar kampar. Bibit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar 

merupakan bibit yang memiliki sertifikat. 

Gambir dan kakao merupakan beberapa komoditas perkebunan lainnya di 

Kabupaten Kampar. Menurut sumber dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar 

pengusahaan komoditas ini relatif kecil. Beberapa potensi peluang kerja sama regional yang 

dapat diusahakan Kabupaten Kampar dengan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan 

wilayahnya dapat dilihat pada matriks dibawah ini. 

  



48 
 

Tabel 11 Potensi Kerja Sama Bidang Perkebunan 
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 x    x Masyarakat cenderung 

menjual Tbs ke PKS  

yang paling terdekat dari 

areal kebun 

Penangkaran 

bibit 

bersertifikat di 

Kabupaten 

Kampar  

 x x x x x Hasil penangkaran bibit 

di jual di wilayah luar 

kampar  

Pembangunan 

PKS (Pabrik 

Kelapa Sawit)  

CPO di areal 

perbatasan 

 x  x  x Pembangunan melalui 

sistem swadaya. 

Kendalanya yaitu batas 

wilayah 

Penanaman ubi 

untuk bahan 

tapioka di aeral 

perbatasan 

     x Kerjasama pernah 

dilakukan namun tidak 

ada progress 

Pembangunan 

Industri Hilir CPO 

 x    x Wacana pembangunan 

kerjasama  

Pengembangan 

perkebunan 

kakao  

x      Lima Puluh Kota 

memiliki bibit unggul 

kakao dan bersedia 

melakukan 

pendampingan  

Penggalian 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas ESDM Kabupaten Kampar, potensi 

pertambangan di Kabupaten Kampar cukup banyak sebarannya. Namun potensi ini masih 

dianggap belum memuaskan. Semenjak tahun 2005 sampai sekarang belum ada upaya 
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kegiatan eksploitasi. Hal ini di karenakan potensi pertambangan di Kabupaten Kampar 

memiliki cadangan yang tipis sehingga jika dilakukan eksploitasi tidak akan menutupi biaya 

operasional yang dikeluarkan oleh para penambang. Selama ini pengusahaan pertambangan 

yang dilakukan dan berkontribusi kepada pendapatan asli daerah yaitu bahan galian batuan 

bukan logam seperti pasir, batu kali, dan batu darat. Namun pengusahaan produksinya 

sangat terbatas jika daerah Kabupaten Kampar memasuki musim hujan. Jika Kabupaten 

Kampar tidak mampu memenuhi kebutuhan internalnya saat telah memasuki musim hujan 

maka sebagian besar bahan galian batuan di datangkan dari Kabupaten Rokan Hulu. Potensi 

kerja sama dalam sektor galian yang dapat diupayakan dapat dilihat pada matriks dibawah 

ini. 

Tabel 12 Potensi Kerja Sama Bidang Penggalian 

Potensi Kerjasama 

Daerah Kerjasama 

Keterangan 
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Batu galian untuk 

konstruksi 

 x     Sebagian besar 

kebutuhan Kab. 

Kampar  di supply 

dari Kab. Rohul 

(terutama di 

musim hujan)  

Potensi Batubara  x     Potensi Batubara di 

perbatasan Kab. 

Rohul dan Kab. 

Kampar.  

Perindustrian Perdagangan dan Pasar 

Kerja sama antar daerah dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu memegang 

prinsip keadilan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adanya beberapa faktor 

perbedaan maupun persamaan yang dimiliki masing-masing daerah wilayah seperti 

persamaan atau perbedaan sumberdaya alam yang dimiliki, iklim dan kesuburan tanah, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, merupakan faktor yang mendorong suatu daerah untuk 
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melakukan kerja sama dengan daerah sekitarnya atau bahkan daerah lainnya. Faktor 

kesamaan sumberdaya yang dimiliki mendorong kerja sama untuk dapat meningkatkan skala 

kegiatan terkait keunggulan komparatif yang dimiliki dan kedekatan wilayah, sosial budaya 

serta keterbatasan infrastruktur, sedangkan faktor perbedaan mendorong kerja sama untuk 

dapat saling memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh daerah itu sendiri. 

Sehingga pada tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 

khususnya dan meningkatkan perekonomian daerah pada umumnya. 

Dinas perindustrian dan perdagangan berperan dalam pengembangan industri, 

baik industri rumah tangga, kecil dan menegah, dan mengembangkan perdagangan daerah. 

Bidang perdagangan adalah salah satu kegiatan yang penting untuk dikerja samakan 

antardaerah, mengingat ketergantungan suatu daerah akan produk tertentu dari daerah lain 

dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan akan penyediaan faktor 

produksi dalam kegiatan industri atau produksi. Pada akhirnya dapat menjamin ketersedian 

barang yang dibutuhkan, serta menciptakan harga yang lebih stabil. Seperti yang kita ketahui 

bahwa, kegiatan kerja sama dalam bidang perdagagan tidak hanya banyak dilakukan antar 

daerah, tetapi juga telah dilakukan antar negara, seperti kerja sama perdagangan antara 

Indonesia dengan beberapa negara seperti Cina, beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, 

Singapura dan lainnya. 

Kerja sama di bidang perdagangan, dapat memudahkan akses produsen maupun 

konsumen melakukan aktivitas jual dan beli. Selain itu, kerja sama di bidang ini dapat 

meningkatkan persaingan sehat serta efisiensi karena biaya logistik yang ditanggung oleh 

masyarakat berkurang. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan skala perekonomian di 

daerah yang bersangkutan.  

Menurut Dinas Perdagangan beberapa kegiatan yang dapat dikerja samakan 

dengan daerah lain berdasarkan potensi yang dimiliki serta kebutuhan Kabupaten Kampar 

diantaranya budidaya ikan patin dan hasil olahan ikan patin.Kabupaten Kampar merupakan 

salah satu penghasil budidaya ikan air tawar yang cukup besar, yaitu lele, ikan mas, ikan nila 

dan terutama ikan patin. Kerja sama yang pernah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar 

pihak ketiga yaitu PT. Benecom dalam bidang perikanan budidaya ikan patin yang 

dikembangkan melalui keramba (kolam ikan berupa rakit) di sepanjang sungai kampar. Kerja 

sama antara Pemda Kampar dengan PT. Benecom dengan jumlah investasi Rp. 30 miliar 

diharapkan kedepannya Kampar akan menjadi sentra ikan patin dengan produksi 220 ton 

per hari. Masih dalam kegiatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Kampar juga berkerja 
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sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

(Telkom) yaitu bidang perikanan budidaya ikan patin.  

Dengan adanya budidaya ikan Patin, kini Kabupaten Kampar, Riau dikenal sebagai 

penghasil ikan patin terbesar di Sumatera. Pusat budidaya terdapat di Desa Koto Mesjid, 

Kecamatan XIII Koto Kampar dikenal dengan julukan “Kampung Patin” dan mengusung 

motto “Tiada Rumah Tanpa Kolam Ikan”. Lebih dari 700 kolam dengan luas 50 ha kini disulap 

menjadi kolam ikan patin. Dari budidaya ini, sedikitnya menghasilkan sebanyak 60 ton ikan 

patin per harinya. Saat ini berdasarkan informasi dari Kepala bidang perdagangan, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, produksi ikan patin di Kabupaten Kampar sudah mencapai 

100-150 perhari.  

Kekhawatiran akan over produksi dalam memenuhi permintaan masayarakat 

Kabupaten Kampar sendiri, dijawab dengan pemasaran ikan patin segar ke luar daerah 

Kampar. Produksi ikan patin Kabupaten Kampar tidak hanya dijual dalam bentuk ikan segar, 

tetapi juga dalam bentuk produk olahan yaitu ikan patin asap. Kabupaten Kampar sampai 

saat ini menjadi pemasok ikan patin asap dengan skala besar dan kontinu daerah sekitarnya 

dan sudah terkenal di kota dan Kabupaten Provinsi Riau, bahkan di Pulau Sumatera seperti 

Jambi, Sumatera Utara, Palembang dan lain-lain. 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kampar pernah melakukan kegiatan pengalengan 

ikan patin, namun produksi olahan ini sekarang sudah tidak dilanjutkan lagi. Promosi 

terhadap produk olahan ikan patin kaleng juga belum maksimal dilakukan sehingga produk 

olahan ikan patin kaleng ini kurang laku dipasaran. Kebiasaan masyarakat yang lebih 

menyukai mengkonsumsi ikan patin segar juga menjadi salah satu faktor, Menurut 

masyarakat ikan patin kaleng yang dibuat lebih berbau amis, dibandingkan ikan patin segar. 

Kendala lain yang dihadapi dalam budidaya ikan patin adalah permasalahan pakan 

ikan yang selama ini masih tergantung dari pasokan yang berasal dari Medan, sehingga harga 

pakan ikan fluktuatif dan relatif mahal.  

Potensi dan kendala yang dihadapi tersebut merupakan potensi kerjasmaa yang 

dapat dilakukan, misalnya adalah kerja sama dalam hal peningkatan penerapan teknologi 

pengelolaan pascapanen, dan menciptakan produk olahan ikan patin lainnya dengan Kota 

Pekanbaru, promosi produk ikan patin segar maupun produk olahannya seperti ikan patin 

asap dan ikan kaleng. Kerja sama dalam meningkatakan volume perdagangan ikan patin 

segar maupun olahannya ke beberapa daerah sekitar, dimana Kabupaten Kampar sebagai 

pemasok tetap. Hal ini selain meningkatkan volume perdagangan ikan patin bagi Kabupaten 
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Kampar, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar dari daerah sekitas akan ikan patin 

dan produk olahannya. 

Permasalahan sekaligus menjadi potensi kerja sama bagi Kabupaten Kampar 

dengan pemerintah daerah lainnya adalah terkait ketersediaan dan pemenuhan bahan 

pokok. Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang dalam pemenuhan kebutuhan akan 

bahan pokok terutama beras, minyak, gula, sayur, cabai, dan beberapa produk pertanian 

hortikultura lainnya masih tergantung dari daerah lain disekitarnya seperti dari Sumatera 

Barat dan Kota Pekanbaru. Hasil Produksi produk pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura Kabupaten Kampar belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya 

sendiri.  

Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar 

telah menyampaikan surat penawaran kerja sama Bupati Kampar kepada kedua perusahaan 

nasional: PT.Rajawali Nusindo (RNI Group) dan distributor Utama Indofood PT.Indomarco 

Adi Prima di Jakarta untuk menjamin ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Kampar. Hal 

ini bertujuan agar kebutuhan bahan pokok masyarakat Kampar dapat terpeni dengan cepat 

dan murah sampai kepelosok desa. Penawaran kerja sama tersebut dalam rangka 

merealisasikan pilar kedua pembangunan Kabupaten Kampar yaitu Peningkatan Ekonomi 

Kerakyatan dengan memotong beberapa mata rantai penyaluran kebutuhan pokok 

masyarakat. 

Kerja sama antar daerah utamanya dengan Provinsi Sumatera Barat juga diperlukan dalam 

rangka menjamin ketersediaan bahan pokok, mengingat bahwa Sumatera Barat merupakan 

pemasok utama bahan pokok terutama beras bagi Kabupaten Kampar. Isu strategis lainnya 

adalah jalur distribusi perdagangan bahan pokok seperti beras dan sayur produk 

perdagangan yang berasal dari Sumatera Barat untuk memenuhi permintaan pasar di daerah 

lain cenderung terpusat di Kota Pekanbaru, padahal sebelumnya melewati Kabupaten 

Kampar. Pemutusan beberapa mata rantai distribusi tersebut dapat dilakukan dengan 

melakukan kerja sama dengan beberapa kabupaten yang bersangkutan misalnya adalah 

membangun pasar transit yang berlokasi di Kabupaten Kampar atau di Kabupaten yang lain 

dengan pertimbangan tertentu sebagai tempat pasar pusat transit tersebut. 

Meskipun sebagian besar pemenuhan kebutuhan akan bahan pokoknya dipenuhi 

oleh Sumatera Barat, bukan berarti Kabupaten Kampar tidak memiliki hasil pertanian sama 

sekali. Produk pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Kampar seperti Jeruk, Nanas, sayur-

sayuran, dan lainnya biasa dijual langsung ke Pekanbaru, sehingga dapat disinergikan dengan 



53 
 

kegiatan kerja sama dengan Kota Pekanbaru yang merupakan kota perdagangan dan jasa 

bagi kabupaten sekitarnya termasuk kabupaten Kampar. 

Potensi bidang kerja sama lainnya adalah industri hilir Crude Palm Oil (CPO). Kabupaten 

Kampar memiliki kebun kelapa sawit terluas di Provinsi Riau, yakni hampir 700.000 hektare 

dengan 37 pabrik kelapa sawit (PKS). Produksi kelapa sawit hanya dijual dalam bentuk 

minyak sawit mentah (CPO), dan tidak memberikan nilai lebih kepada masyarakat dan 

daerah penghasil. Namun, hingga kini belum ada industri hilir yang mengolah kelapa sawit 

menjadi minyak goreng dan berbagai produk turunan lainnya. Di Kabupaten Kampar 

sebenarnya sudah pernah memproduksi sabun sebagai produk turunan dari CPO, hanya saja 

dalam masih dalam skala kecil karena kendala tertentu terkait teknologi, dan sumberdaya. 

Kerja sama dalam menciptakan industri hilir CPO ini memungkinkan untuk dikerja samakan 

antar daerah yang menghasilkan sawit sebagai pemasok CPO dan pihak ketiga sebagai 

investor untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit 

Tabel 13 Potensi Kerja Sama Bidang Perdagangan dan Industri 

Potensi Kerjasama 

Daerah Kerjasama 

Keterangan 

Li
m

a 
P

u
lu

h
 K

o
ta

 

R
o

ka
n

 H
u

lu
 

P
e

la
la

-w
an

  

Si
ak

 

P
e

ka
n

-b
ar

u
  

K
u

an
ta

n
 S

in
gi

n
gi

  

Produk turunan 

CPO  

 x   x x Sudah pernah 

dilakukan dalam skala 

kecil (membuat sabun, 

lilin, dsb)  

Menjaga kestabilan 

harga dan 

Ketersediaan bahan 

pokok 

x    x x Suply bahan pokok 

seperti beras di kab. 

Kampar di datangkan 

dari Sumatera Barat. 

Penjualan 

komoditas Ikan 

patin basah  

 x x x x x Kendala yang dihadapi 

adalah harga pakan 

yang tinggi, sedangkan 

pakan didatangkan 

dari Sumatera Utara 
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Potensi Kerjasama Daerah Kerjasama Keterangan 

Produk olahan ikan 

patin(ikan patin 

asap) 

 x x x x x  

Pengalengan ikan     x  Sudah pernah 

dilakukan namun tidak 

berjalan lagi karena 

kurang promosi/ 

pemasaran dan 

rendahnya minat 

terhadap ikan kaleng.  

Pembangunan 

dan pengelolaan 

pasar transit 
 

   x  Pasar transit untuk 

komoditas yang 

berasal dari luar 

provinsi menuju 

Peknbaru  

Pembangunan 

industri pakan 

ikan   
x x x 

 
x 

Selama ini pakan 

ikan didatangkan 

dari Sumatera Utara   

Pariwisata  

Kabupaten Kampar memiliki objek pariwisata yang cukup melimpah, baik potensi 

wisata alam dengan berbagai pesona keindahan alam sungai, danau, hutan dan lain 

sebagainya, juga terdapat wisata sejarah, dan wisata budaya. Pada tabel berikut ini dapat 

dilihat jenis dan objek wisata serta deskripsi singkat mengenai objek wisata yang terdapat di 

kabupaten Kampar. 

Tabel 14 Objek Pariwisata Kabupaten Kampar 

No Objek Wisata 
Deskripsi 

A Wisata Alam 

1  Hutan Wisata 

Buluhcina 

Letak Desa Buluh  Cina sangatlah unik karena diapit 

oleh sebelas danau dari arah utara dan selatan, yang 

lebarnya rata-rata 100 meter dan luasnya berkisar 

antara 200-3000  meter. Di sisi utara desa terdapat 

tiga danau, yaitu Danau Rengas, Danau Rawang  dan 

Danau Lagun. Sedangkan di sisi selatan desa 
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No Objek Wisata Deskripsi 

terdapat delapan danau, yaitu  Danau Tuok Tonga, 

Danau Baru, Danau Tanjung Putus, Danau Pinang 

Dalam, Danau Pinang Luar, Danau Rayo, Danau 

Tanjung Baling dan Danau Bunte. Di desa 

ini  pengunjung bisa melihat rumah panggung khas 

Melayu Kampar, Balai Adat dan museum  dua suku 

yang berisi peralatan-peralatan yang diwariskan 

secara turun-temurun  dari para leluhur. Di 

sepanjang tepian sungai, pengunjung dapat 

menyaksikan anak-anak  mandi dan wanita mencuci 

di atas rakit-rakit. Sampan-sampan penduduk yang 

lalu  lalang mencari ikan atau pergi ke ladang 

menambah keindahan suasana desa. 

Pengunjung  yang tidak suka berdiam diri bisa 

melakukan kegiatan memancing di sehiliran  sungai 

Kampar atau di sebelas danau alam di yang ada di 

sekitarnya. Bagi yang  suka berpetualang, dapat 

menyusuri hutan belantara yang berisi ratusan 

pohon kayu  yang menjulang tinggi. Di lokasi ini 

pengunjung bisa menjumpai berbagai jenis pakis 

gajah, pinang-pinang, anggrek hutan, serta berbagai 

jenis satwa liar, seperti  rusa, kijang, monyet, 

siamang, musang, trenggiling, landak dan tupai.   

   Pacu Sampan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak 

Hulu 

2  Hutan Wisata Rimbo 

Terantang 

Objek wisata ini berada di Desa Padang Lawas yang 

merupakan objek wisata yang memiliki keindahan 

alam kawasan hutan yang masih asli dengan flora 

yang sangat khas. Hutan wisata ini juga berfungsi 

sebagai tempat penelitian. Terutama fenomena 

alam baik flora maupun fauna. Jenis objek wisata ini 

adalah wisata petualangan dengan menelusuri hutan 

sambil menikmati kesegaran dan ketenangan serta 

keindahan alam di dalam dan disekitar hutan 

tersebut. 

3  Danau Bakuok Danau Bakuok terletak di Desa Aur Sati, Kecamatan 

Tambang, berjarak sekitar 50 kilometer barat daya 

Kota Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau. Danau 

Bakuok adalah bagian dari anak Sungai Kampar yang 

mengelilingi sebuah delta yang hampir berbentuk 
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No Objek Wisata Deskripsi 

sebuah pulau. Keliling danau mencapai hampir satu 

setengah kilometer. Air Danau Bakuok mengalir 

kembali ke Sungai Kampar. Danau yang berukuran 

lebih kurang 1.000 meter x 100 meter ini merupakan 

kawasan yang dilindungi hukum adat. Penduduk 

sekitar dilarang menangkap ikan kecuali pada 

musimmauwoo. 

4  Hutan Lindung Bukit 

Suligi 

Kawasan hutan lindung Bukit Suligi merupakan 

hamparan hutan tropis  basah, dengan luas areal 

sekitar 300 hektare. Hutan lindung ini merupakan 

salah  satu surga alam terindah di daerah Riau 

Daratan dengan beraneka flora dan fauna langkanya. 

Disamping untuk rekreasi, kawasan Hutan Lindung 

Bukit Suligi juga  dijadikan tempat penelitian biologi. 

Hutan Lindung Bukit Suligi sangat layak untuk 

dikunjungi karena di  lokasi tersebut terdapat 

berbagai objek wisata yang menarik. Untuk 

melepas  penat setelah mengelilingi kawasan 

tersebut, pengunjung bisa berendam atau mandi di 

sumber mata air panas. Gua alamnya yang indah dan 

panorama air terjunnya yang rancak menambah 

daya eksotik kawasan ini. Pengunjung yang  tertarik 

berpetualang, di kawasan ini pun terdapat jalan 

setapak yang berliku-liku sampai ke tengah hutan 

belantara. Pengunjung dapat mengarungi sungai-

sungai kecil yang berkelok-kelok, seakan tak ada 

putus-putusnya itu, dengan kepuasan  batin yang tak 

terkatakan bentuknya. 

5  PLTA Koto Panjang Berlokasi di Desa Merangin, Bangkinang Barat, 

Kabupaten Kampar, ± 88 km dari kota Pekanbaru. Di 

Danau PLTA Koto Panjang ini dapat kita saksikan 

pemandangan alam yang sangat indah, dengan 

deretan bukit-bukit yang ditumbuhi pepohonan 

dengan jenis yang beragam. Luas areal PLTA Koto 

Panjang ini sekitar 12.900 Ha. 

   Event motorcross di kawasan PLTA Koto Panjang 

Kecamatan XIII Koto kampar 

6  Taman Rekreasi 

Stanum 

Terletak di ibukota Kabupaten Kampar, berjarak 1 

Km dari pusat kota. Tempatnya menarik dan 

strategis, yakni berada diatas perbukitan yang 



57 
 

No Objek Wisata Deskripsi 

 berhawa sejuk dengan pepohonan yang rindang. 

Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, 

diantaranya tempat pemandian, Musholla, Gedung 

Perternuan, Motel, Restoran, Panggung Hiburan, 

Bioskop dan Kolam Renang “INDOPURA” berskala 

Internasional, yang pernbangunannya merupakan 

hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan 

angkatan udara pemerintah Singapura. 

7  Air Terjun Merangin Terletak di desa Merangin Kecamatan Bangkinang 

Barat, merupakan objek wisata yang memiliki 

keindahan alam berupa air terjun dan kawasan 

hutan yang masih asli dengan flora yang sangat khas. 

Jenis objek wisata ini adalah wisata petualangan 

dengan menelusuri hutan sambil menikmati 

kesegaran dan ketenangan serta keindahan alam di 

dalam dan disekitar hutan tersebut 

 

8  Pemandian Alam 

Petapahan 

Pemandian Alam Petapahan ini terletak di Desa 

Petapahan Kecamatan Tapung. Merupakan tempat 

pemandian dengan sumber mata air berasal dari 

alam. Daya tarik objek wisata ini adalah keindahan 

alam di sekitar tempat pemandian Petapahan ini, 

terdapat jalan setapak untuk mencapai ke 

pemandian dan untuk menikmati keindahan 

alamnya. Lokasi obyek wisata ini sangat menarik, 

terutama suasana alami yang ada, dan struktur 

lansekap disekitar lokasi yang sangat atraktif, sangat 

sesuai untuk bersantai melepas lelah, karena 

ketersediaan fasifitas-fasilitas pendukung yang 

disediakan, seperti warung, rumah makan 

bersuasana tradisional, shefter-shelter yang nyaman 

untuk bercengkrama. 

9  Air Terjun Alahan Merupakan objek wisata berupa keadaan Sungai 

kampar yang memiliki banyak jeram dengan air 

terjun yang sangat indah untuk dinikmati serta 

menarik untuk diarungi dengan menggunakan 

perahu khusus. Lokasi objek wisata tersebut terletak 

hulu sungai Kampar Kecamatan XIII Koto Kampar. 

Daya tarik obyek wisata ini adalah keindahan serta 

kesegaran udara dan yang mengundang wisatawan 
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No Objek Wisata Deskripsi 

terutama bagi wisatawan yang memiliki jiwa 

petualangan dalam mengangumi keberadaan alam. 

Kekayaan fauna yang terdapat di obyek wisata ini 

yang memiliki keterkaitan dengan habitat ini, 

keindahan yang ditunjang oleh keberadaan flora 

flora khas yang tumbuh dikawasan ini, serta 

Lansekap kawasan yang masih alami dilokasi obyek 

wisata ini menjadi daya tarik yang sangat kuat 

B Wisata Sejarah dan Budaya 

1  Kawasan Candi Muara 

Takus 

Candi Muara Takus merupakan situs purbabakala 

yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya. 

Kawasan ini selain menjadi cagar budaya juga 

menjadi tujuan wisata religi bagi umat Budha. Candi 

yang bersifat budhistis ini merupakan bukti 

pernahnya agama Budha berkembang di kawasan ini 

beberapa abad yang silam. 

Terletak di desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto 

Kampar atau jaraknya kurang lebih 135 kilometer 

dari Kota Pekanbaru. Jarak antara kompleks candi ini 

dengan pusat desa Muara Takus sekitar 2,5 

kilometer dan tak jauh dari pinggir sungai Kampar 

Kanan. Kompleks candi ini dikelilingi tembok 

berukuran 74 x 74 meter, diluar arealnya terdapat 

pula tembok tanah berukuran 1,5 x 1,5 kilometer 

yang mengelilingi kompleks ini sampai ke pinggir 

sungai Kampar Kanan. Di dalam kompleks ini 

terdapat pula bangunan candi Tua, candi Bungsu dan 

Mahligai Stupa serta Palangka. 

2  Tradisi mandi halimau 

bekasai 

Tradisi mandi membersihkan diri di Sungai Kampar 

terutama dalam menyambut bulan Ramadhan, 

selain itu juga terdapat tradisi Ma'awuo ikan yaitu 

tradisi menangkap ikan secara bersama-sama (ikan 

larangan) setahun sekali, terutama pada kawasan 

Danau Bokuok (Kecamatan Tambang) dan Sungai 

Subayang di Desa Domo (Kecamatan Kampar Kiri 

Hulu). 

3  Tradisi Ma'awuo ikan Tradisi menangkap ikan secara bersama-sama (ikan 

larangan) setahun sekali, terutama pada kawasan 
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No Objek Wisata Deskripsi 

Danau Bokuok (Kecamatan Tambang) dan Sungai 

Subayang di Desa Domo (Kecamatan Kampar Kiri 

Hulu). 

4  Istana Kerajan Gunung 

Sahilan 

 

Istana ini terletak di Kampar Kiri di Desa Gunung 

Sahilan, dari Pekanbaru sobat akan menuju jalan ke 

arah Kuantan Singingi. sekitar 1 jam maka akan 

sampai ke Lokasi ini. itus cagar budaya seperti Istana 

Raja Gunung Sahilan. Bagaimanapun sejarah bukti 

menunujukan bahwa pada zaman dulu pernah ada 

kerajaan tersebut di kabupaten Kampar Propinsi 

Riau. 

5  Masjid Jamik Air Tiris 

 

 

Berlokasi di Air Tiris Kecamatan Kampar, Kabupaten 

Kampar. Mesjid ini memiliki keunikan tersendiri jika 

dibandingkan dengan mesjid-mesjid lain di Propinsi 

Riau. Mesjid ini dibangun pada tahun 1901. Pada 

puncak atapnya terdapat tingkatan menara yang 

cukup tinggi dan bahan bangunannya terbuat dari 

kayu tanpa menggunakan paku besi. Di luar mesjid 

terdapat sebuah sumur yang di dalamnya terendam 

batu besar yang mirip kepala kerbau. Konon, batu 

tersebut selalu berpindah tempat tanpa ada yang 

memindahkannya. Oleh masyarakat tempatan 

mesjid ini dianggap keramat dan kini banyak 

mendapat kunjungan wisatawan nusantara maupun 

mancanegara, terutama dari Singapura dan Malaysia 

untuk membayar nazar dan mandi di sumurnya. 

Kunjungan yang terbanyak sesudah Bulan Puasa atau 

pada hari raya Puasa Enam. 

6  Makam Syekh 

Burhanuddin 

 

Berlokasi di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten 

Kampar. Almarhum Syekh Burhanuddin adalah salah 

seorang penyebar Agama Islam, makamnya terletak 

di Kuntu Lipat Kain Kabupaten Kampar. Tempat ini 

banyak mendapat kunjungan terutama pada hari 

besar Islam dan menjelang bulan Ramadhan tiba. 

7  Wisata Desa Pulau 

Belimbing dan 

Museum Kandil 

Kemilau Emas 

Desa Pulau Belimbing adalah salah satu Desa yang 

berada di Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten 

Kampar. Desa ini dijadikan sebuah Desa Wisata, di 

Desa ini banyak dapat kita jumpai Rumah - Rumah 

Tua yang sudah berumur ratusan tahun, dan 

sebagian besar rumah tersebut berbentuk Lontiok 
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No Objek Wisata Deskripsi 

dan dikenal sebagai Rumah Lontiok yaitu Rumah 

Adat Kampar. Di Desa Pulau Belimbing juga terdapat 

sebuah Museum yaitu Museum Kandil Kemilau 

Emas,  museum ini berbentuk Rumah Lontiok yang 

menyimpan  berbagai koleksi yang memiliki nilai 

sejarah seperti Barang tembikar, Alat Pertukangan, 

Alat Pertanian, Alat-alat penangkap ikan, alat-alat 

kesenian, Alat-alat pelaminan, Alat-alat 

perdagangan, Alat pesta dan lain-lain. Dalam rangka 

menyambut Bulan Suci Ramadhan maka masyarakat 

di desa Wisata Pulau Belimbing  Kecamatan 

Bangkinang menggelar acara yang sudah menjadi 

tradisi sejak lama yakni lomba pacu tongkang 

melawan arus Sungai Kampar. 

8  Taman Rekreasi 

Sekijang 

Taman Rekreasi Sekijang ini dikembangkan dari 

sejarah yang dimiliki oleh tempat ini, yaitu sebagai 

tempat persembunyian sepasang pengantin yang 

melakukan kawin lari. Lokasi wisata ini berada di 

desa Sekijang di Kecamatan Tapung Hilir. 

Perkawinan kawin lari merupan adat istiadat yang 

masih ada sampai saat ini terutama dilakukan oleh 

keturunan asli masyarakat kecamatan ini. Selain 

sejarah tempat ini, daya tarik objek wisata ini adalah 

keindahan alam yang telah tertata baik yang berada 

di sekitar taman rekreasi tersebut. 

 

Lima objek dan event wisata diatas (Balimau Bakasai, Pacu Sampan, Ziarah hari 

Raya Enam, Maawuo, Event motorcross) sudah diusulkan menjadi agenda dalam kalender 

wisata Riau dengan mengadakan kerja sama dengan Riau Tourism Board untuk 

mempromosikan kegiatan ini.  

Pemerintah Kabupaten Kampar sendiri sudah melakukan berbagai program guna 

mendukung keinginan ini, di antaranya menyiapkan sarana dan prasarana pendukung ke 

lokasi objek wisata. Saat ini banyak objek wisata di Kampar yang sulit dikunjungi karena 

sarana yang tidak mendukung. 

Objek wisata yang dimiliki menjadi modal dasar bagi pemerintah Kabupaten 

Kampar untuk menjadikan Kabupaten Kampar sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang 

ada di Provinsi Riau. Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar memiliki beberapa program dalam 

http://www.riaudailyphoto.com/2011/12/museum-kandil-kemilau-emas.html
http://www.riaudailyphoto.com/2011/12/museum-kandil-kemilau-emas.html
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rangka menarik wisatawan maupun program pengembangan objek wisata yang dimiliki dan 

sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini, diantaranya adalah: 

1. Melakukan promosi wisata melalui biro wisata yang telah mapan yang berada di luar 

Kabupaten Kampar. 

2. Mengintegrasikan objek wisata yang terdapat di Kabupaten Kampar dengan Kota 

Pekanbaru 

3. Integrasi agrowisata dengan berbagai kegiatan wisata yang telah mapan 

4. Mengembangkan event-event yang telah mapan. 

5. Membuka pusat informasi wisata dan biro-biro yang melayani kegiatan wisata.  

Beberapa kegiatan tersebut berpeluang untuk dikerja samakan dengan Kota 

Pekanbaru, mengingat bahwa Kota Pekanbaru adalah akses pertama untuk menuju 

Bangkinang, Kabupaten Kampar. Bentuk kerja sama yang memungkinkan untuk dilakukan 

selain promosi adalah mengintegrasikan objek wisata maupun kegiatan wisata yang terdapat 

di Kota Pekanbaru, serta membuat pusat informasi wisata dan biro-biro yang melayani 

kegiatan wisata. 

Kabupaten Kampar telah memiliki semacam paket perjalanan wisata yang di 

dalamnya terdapat beberapa objek wisata yang dapat dikunjungi dalam sekali perjalanan 

wisata. Paket wisata tersebut dibedakan berdasarkan kedekatan lokasi, dan rute jalur 

perjalanan yang searah. Dari beberapa objek wisata yang dimiliki, terdapat beberapa objek 

wisata Kabupaten yang berdasarkan akses lebih dekat dari Pekanbaru dibandingkan jika di 

akses dari Bangkinang. Potensi kerja sama yang dapat dilakukan dalam rangka 

pengembangan wisata diantaranya dengan mengintegrasikan objek wisata yang terdapat di 

Pekanbaru dengan objek wisata Kabupaten Kampar. 

Kota Pekanbaru merupakan kota perdagangan dan jasa, jika dibandingkan dengan 

Kabupaten Kampar, objek wisata yang dimiliki Kota Pekan baru lebih sedikit dibandingkan 

dengan Kabupaten Kampar. Objek wisata yang dimiliki Kota Kampar adalah wisata alam, 

wisata sejarah dan budaya, serta wisata belanja. Objek wisata alam yang terdapat di kota 

Pekanbaru adalah Danau Rumba, dan danau buatan Danau Limbungan, Hutan Wana Bakti, 

dan Taman Pancing Alam Mayang 

Wisata sejarah dan budaya yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru diantaranya adalah : 

Mesjid Raya dan Makam Marhum Bukit serta Makam Marhum Pekan Mesjid Raya Pekanbaru 

terletak di Kecamatan Senapelan, memiliki arsitektur tradisional yang amat menarik dan 

http://www.sungaikuantan.com/2009/05/taman-pancing-alam-mayang.html
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merupakan mesjid tertua di Kota Pekanbaru. Mesjid ini dibangun pada abad 18 dan sebagai 

bukti Kerajaan Siak pernah berdiri di kota ini pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil 

Muazzam Syah dan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah sebagai sultan keempat 

dan kelima dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Di areal Mesjid terdapat sumur mempunyai nilai 

magis untuk membayar zakat atau nazar yang dihajatkan sebelumnya. Masih dalam areal 

kompleks mesjid kita dapat mengunjungi makam Sultan Marhum Bukit dan Marhum Pekan 

sebagai pendiri kota Pekanbaru. Marhum Bukit adalah Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah 

(Sultan Siak ke-4) memerintah tahun 1766 – 1780, sedangkan Marhum Bukit sekitar tahun 

1775 memindahkan ibukota kerajaan dari Mempura Siak ke Senapelan dan beliau mangkat 

tahun 1780 

Kota Pekanbaru memiliki beberapa pusat perbelanjaan besar, dan pasar bawah 

sebagai objek wisata belanja. Pasar bawah merupakan pusat perbelanjaan barang-barang 

antik, aksesories rumah tangga dari dalam dan luar negeri, seperti keramik, karpet, lampu-

lampu antik dan elektronik, pasar ini juga menyediakan barang-barang bekas yang 

mempunyai kualitas bagus 

Integrasi wisata diharapkan dapat menawarkan semacam paket wisata yang 

terdapat di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Para wisatawan yang ingin berwisata 

dapat ditawarkan beberapa pilihan paket wisata yang dimulai dan berakhir di Kota 

Pekanbaru sebagai akses pertama jika kita ingin ke Kabupaten Kampar.  

Objek wisata yang terdapat di Kabupaten kampar diharapkan dapat menarik  minat 

para wisatawan untuk datang ke Pekanbaru dan tentu saja ke Kabupaten Kampar. 

Pengintegrasian ini dimulai dari kegiatan promosi objek wisata yang terdapat di kedua 

wilayah, kemudian membuat pusta informasi serta biro khusus untuk melayani dan 

memfasilitasi kegiatan pariwisata. 
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Tabel 15 Potensi Kerja Sama Bidang Pariwisata 

Potensi Kerjasama 

Daerah Kerjasama 
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Mengintegrasikan obyek 

wisata dalam bentuk paket-

paket wisata 

x  x x x   

Mengintegrasikan promosi 

obyek wisata 

x  x x x   

Membuat pusat informasi 

wisata dan biro-biro yang 

melayani kegiatan wisata 

    x   

5.2.3 Kerja sama Bidang Pelayanan Publik 

Bidang Pendidikan 

Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu isu strategis dalam kerja sama 

antar daerah, termasuk didalamnya adalah peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan 

terutama bagi masyarakat antar perbatasan kota/kabupaten. Pemerintah Kota Pekanbaru 

telah menginisiasi penawaran kerja sama dalam berbagai bidang termasuk didalamnya 

adalah bidang pendidikan tidak hanya dengan Kabupaten Kampar sebagai salah satu 

Kabupaten perbatasannya, tetapi juga dengan Pemerintah Kabupaten Siak dan Pelelawan. 

Hal ini disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Kampar. 

Kerja sama pembangunan pelayanan publik dalam bidang pendidikan dan pelayanan publik 

lainnya dimaksudkan agar pembangunan pelayanan publik di daerah perbatasan dapat lebih 

efektiv dan efisiensi dalam pemanfaatannya. 

Hal ini dikarenakan daerah perbatasan Kampar dengan 6 Kota/Kabupaten lain 

didominasi oleh perkebunan dan hutan, sedangkan pemukiman sangat jarang, kecuali di 

beberapa kecamatan yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru, seperti Kecamatan Tambang, 
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Siak,  Beberapa Kecamatan yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru tersebut memilki 

jumlah penduduk yang cukup banyak, karena menjadi kota satelit bagi Kota Pekanbaru.  

Daerah perbatasan Kabupaten Kampar dengan 6 Kota/Kabupaten lainnya, memiliki 

jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 

terdapat di dekat pusat kota. Jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit bukan berarti 

mengabaikan kebutuhan akan pelayanan publik bidang pendidikan pada masyarakat 

setempat. Permasalahan tersebut dapat dijawab dengan melakukan kerja sama, baik dalam 

hal pembangunan pelayanan publik pendidikan, maupun kebijakan antar daerah perbatasan 

dalam hal siswa yang bersekolah dilintas daerah karena kedekatan jarak. 

Artinya, siswa yang tinggal di sekitar perbatasan kampar bisa saja bersekolah di 

sekolah yang termasuk dalam wilayah administrasi kabupaten perbatasan tetangganya. 

Begitu juga sebaliknya bagi siswa di daerah kabupaten/kota perbatasan disekkitar 

Kabupaten Kampar dapat bersekolah di sekolah yang termasuk dalam wilayah administrasi 

Kabupaten Kampar karena pertimbangan jarak atau kemudahan akses. Dimana dalam kasus 

seperti itu secara regulasi, sebenarnya harus ada izin dari provinsi. 

Kegiatan kerja sama lainnya yang menjadi amanat dari kementrian pendidikan 

adalah dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Kerja sama ini dapat dilakukan oleh 

Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, misalnya dengan 

mengadakan studi banding. 

Tabel 16 Potensi Kerja Sama Bidang Pendidikan 

Potensi Kerjasama 

Daerah Kerjasama 

Keterangan 
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Penyediaan sarana 

pendidikan (sekolah) di 

daerah perbatasan  

x x   x  • Untuk tingkat 

SMP dan SMA 

• Ada rencana 

pembangunan 

SLTA di 

perbatasan oleh 

Lima Puluh Kota  
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Potensi Kerjasama Daerah Kerjasama Keterangan 

Pelayanan pendidikan 

lintas daerah 

perbatasan  

    x  Penggunaan 

laboratorium/sarana 

pendidikan lain secara 

bersama  

Dinas Kesehatan 

Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu isu strategis dalam kerja sama 

antar daerah, termasuk didalamnya adalah peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan 

terutama bagi masyarakat antar perbatasan kota/kabupaten. 

Hal ini dimaksudkan agar pembangunan pelayanan publik khususnya bidang 

kesehatan di daerah perbatasan dapat lebih efektiv dan efisiensi dalam pemanfaatannya. 

Daerah perbatasan Kabupaten Kampar dengan 6 Kota/Kabupaten lainnya, memiliki jumlah 

penduduk yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terdapat di 

dekat pusat kota. Hal ini dikarenakan daerah perbatasan Kampar dengan 6 Kota/Kabupaten 

lain didominasi oleh perkebunan dan hutan, sedangkan pemukiman sangat jarang, kecuali di 

beberapa kecamatan yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru, seperti Kecamatan Tambang. 

Beberapa Kecamatan yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru tersebut memilki jumlah 

penduduk yang cukup banyak, karena menjadi kota satelit bagi Kota Pekanbaru.  

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar perbatasan adalah 

aksesibilitas terhadap pelayanan publik, karena lokasinya yang jauh. Bahkan dibeberapa 

kasus, masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah mengakses pelayanan publik di daerah 

yang termasuk dalam administrasi kabupaten/kota tetangganya. Jumlah penduduk yang 

relatif lebih sedikit bukan berarti mengabaikan akan kebutuhan pelayanan publik kesehatan 

pada masyarakat setempat. Permasalahan tersebut dapat dijawab dengan melakukan kerja 

sama, baik dalam hal pembangunan pelayanan publik kesehatan, kebijakan antar daerah 

perbatasan dalam hal penanganan masalah yang berkaitan dengan kesehatan, maupun 

kegiatan yang sifatnya sosialisasi. 

Kerja sama antar wilayah perbatasan terkait pelayanan publik sebenarnya sudah 

dilakukan dengan Kota Pekanbaru, meskipun selama ini belum ada nota kesepakatan kerja 

sama pada bidang tersebut. Bentuk kerja samanya adalah peseta Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda) Kabupaten Kampar yang berada di perbatasan bisa dirujuk ke Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Petalabumi Pekanbaru. Sebanyak 12 Puskesmas perbatasan yang 
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pasien Jamkesda Kampar dapat dirujuk ke RSUD Petalabumi, yakni Siak Hulu I, II, III, Kampar 

Kiri Hilir, Perhentian Raja, Kampar Kiri Tengah, Gunung sahilan, KamparKiri Hulu I dan II, 

Tambang, Tapung II dan Kampar Kiri. Terhitung Maret hingga Juli 2013, peserta jamkesda 

Kabupaten Kampar di RSUD Petalabumi berjumlah 797 orang yang terdiri dari 744 pasien 

rawat jalan dan 53 pasien rawat inap. 

Kerja sama seperti ini juga seharusnya dilakukan dengan kabupaten perbatasan 

lainnya untuk memberikan pelayanan publik terutama bagi masyarakat yang berada di 

daerah perbatasan. 

Hal lain yang perlu dikerja samakan antar daerah perbatasan Kabupaten Kampar 

dengan daerah kota/Kabupaten perbatasan adalah terkait pencegahan penyakit menular 

yang memiliki dampak lintas daerah. Penanganan penyakit yang bersifat menular atau 

mewabah, diperlukan kerja sama dan kebijakan antar daerah untuk menanggulanginya 

dalam waktu yang bersamaan, sehingga wabah penyakit tidak hanya berpindah. 

Pencegahan penyebaran penyakit menular demam berdarah diperlukan kerja sama 

koordinasi antar daerah perbatasan misalnya secara bersamaan melakukan 

fogging/pengasapan, serta sosialisasi terhadap pencegahan penularan penyakit demam 

berdarah yang sedang mewabah. Kegiatan ini memiliki potensi untuk dikerja samakan 

dengan pemerintah Kota Pekanbaru, karena permukiman pada daerah perbatasan kampar 

dengan Kota Pekanbaru tersebut cukup ramai. 

Kasus lain yang perlu di khawatirkan didaerah perbatasan adalah rabies yang 

ditularkan oleh anjing gila. Pencegahan terhadap penyakit rabies ini perlu kerja sama karena 

anjing pembawa penyakit rabies ini biasanya adalah anjing liar yang asalnya tidak diketahui, 

dan perpindahannya bersifat lintas batas. 
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Tabel 17 Potensi Kerja Sama Bidang Kesehatan 

Potensi Kerjasama 

Daerah Kerjasama 
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Pelayanan kesehatan 

gratis di wilayah riau 

x x x X x x  

Penyakit menular:     x   

- DBD (fogging)     x   

- Rabies (vaksinasi)  x    x  

Sosialisasi dampak 

kebakaran hutan 

(penyediaan masker)  

x x   x x  

Perhubungan  

Jaringan transportasi di Kabupaten Kampar memiliki beberapa persoalan dan 

tantangan. Sudah semestinya ada upaya untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang 

dihadapi. Menurut informasi yang kami dapatkan melalui narasumber di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar permasalahan jaringan transportasi di Kabupaten Kampar pada kondisi 

sekarang ini banyak yang mati suri. Artinya, keberadaan jaringan transportasi ini banyak 

yang tidak beroperasi lagi. Diantaranya seperti jalur bangkinang-kuok, bangkinang-

pertapahan, dan bangkinang-pekanbaru. Sebagian besar jalur transportasi yang sudah mati 

adalah jalur-jalur mikrolet. Diduga matinya jaringan transportasi karena minimnya 

masyarakat yang menggunakan angkutan pubilik seperti mikrolet. Informasi lain yang 

didapatkan munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kota-kota di luar Kota 

Bangkinang menyebabkan rendahnya motivasi masyarakat untuk datang berkunjung ke Kota 

Bangkinang Kabupaten Kampar.  

Melihat pentingnya menjaga eksistensi dan peningkatan akses masyarakat dari 

satu daerah ke daerah lainnya, Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar telah 
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menginisiasikan kerja sama antar daerah di sektor transportasi publik. Melalui Dinas 

Perhubungan Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar yang di naungi oleh MoU kerja 

sama antar daerah perbatasan, akan segera merealisasikan program kerja sama jaringan 

transportasi terpadu dengan sebutan METROTRANS. Rute jalur transportasi ini direncanakan 

akan melewati wilayah Kotamadya Pekanbaru dan wilayah Kabupaten Kampar. Kesepakatan 

kerja sama ini meliputi panjang jalur, jenis angkutan, pembangunan jumlah halte 

pemberhentian dan penetapan kesesuaian tarif. Potensi pembangunan jaringan transportasi 

TRANSMETRO dapat dilihat pada matriks di bawah ini. 

Tabel 18 Potensi Kerja Sama Bidang Perhubungan 

Potensi Kerjasama 

Daerah Kerjasama 
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Pembangunan 

jaringan transportasi 

TRANSMETRO      
x 

 

Akan dibangun 14 

halte di Kab. Kampar,  

di mulai dari daerah 

Kec. Siak Hulu  

Pekerjaan Umum 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar memiliki peran sebagai garda terdepan 

dalam peningkatan dan pembangunan penataan ruang serta  infrastruktur dalam rangka 

menciptakan pembangunan yang berkeelanjutan di  wilayah Kabupaten Kampar. Dari salah 

satu narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar diperoleh informasi 

tentang masih banyaknya persoalan-persoalan administratif seperti kepastian batas wilayah 

teritorial daerah di wilayah kabupaten Kampar dengan daerah perbatasannya. Jika persoalan 

ini dibiarkan dan tidak ada upaya dalam membangun sebuah konsensus bersama untuk 

mencari solusi maka dikhawatirkan akan memiliki dampak yang berkepanjangan. 

Melalui kegiatan kerja sama antar daerah diharapkan suatu daerah mampu 

memberikan upaya penanggulangan persoalan-persoalan yang ada di areal wilayah 

perbatasan. Seperti membangun sebuah konsensus bersama dalam hal kesepakatan tapal 

batas suatu wilayah daerah. Sharing biaya pembuatan pilar batas wilayah suatu daerah juga 
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dapat dijadikan program kerja sama antar daerah. Untuk kabupaten Kampar hal ini dapat 

dilakukan dengan pemerintahan daerah lain seperti Kabupaten Rokan Hulu, Pelalawan, Siak, 

Rokan Hulu, Kuantan Sengingi dan Lima puluh kota. Khusus untuk wilayah Kabupaten Rokan 

Hulu dan Kuantan Sengingi, inisiasi program  ini mendapat konfirmasi yang positif dari 

masing-masing Bappeda Kabupaten tersebut. Pengusahaan program ini diharapkan terus 

diwacanakan sehingga dapat segera di rencanakan oleh masing-masing kabupaten. 

Kotamadya Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar sedang membangun 

kesepakatan kerja sama antar daerah dalam bidang pengolahan sampah. Kotamadya 

Pekanbaru yang sangat memiliki lahan terbatas untuk pembangunan pengolahan 

pembuangan akhir mengambil inisiasi untuk bekerja sama dengan Kabupaten Kampar yang 

diketahui masih memiliki areal untuk pembangun tempat pembuangan akhir. Dalam 

kesepakatan yang dibangun oleh kedua daerah, Kab. Kampar bertanggung jawab sebagai 

penyedia sarana (pembebasan lahan), sementara Kotamadya Pekanbaru bertanggung jawab 

membangun sarana fisik berupa akses jalan menuju areal tempat pembuangan akhir dan 

bangunan fisik tempat pengolahan sampah. Menurut informasi dari Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Kampar, rencana ini sedang terus dikembangkan untuk segera direalisasikan. 

Rencana kerja sama antar daerah antara Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten 

Kampar terus dikembangkan. Muncul inisiasi baru perihal kerja sama pembangunan pasar 

transit  di wilayah perbatasan antara Kotamadya pekanbaru dan Kabupaten Kampar. 

Menurut persepsi yang dibangun oleh Kotamadya Pekanbaru, persoalan penurunan 

komoditi hasil pertanian yang dilakukan para pedagang setiap hari waktu pagi dini hari di 

areal jalan Nangka kota Pekanbaru dianggap sudah selayaknya untuk diatur ketertibannya. 

Sehingga harus segera di ambil sebuah upaya pengaturan pasar transit yang tidak berada di 

tengah kota.  

Kabupaten Kampar melalui Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan kerja sama 

dengan Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatera Barat) dalam hal pembangunan jembatan 

Baloung. Pembangunan jembatan dilaksanakan atas kebutuhan dari masyarakat daerah 

Baloung yang diketahui secara wilayah administrasi masih masuk ke dalam Kabupaten 

Kampar. Jembatan yang dibangun adalah jembatan yang menghubungkan antara 

masyarakat Baloung dengan akses jalan provinsi yang hanya berjarak 20 meter dari lokasi 

jembatan. Sebelum adanya jembatan ini masyarakat yang tinggal di daerah Baloung masih 

mngandalkan transportasi rakit untuk menyebrangi sungai. Posisi jembatan Baloung sendiri 

berdiri di wilayah teritori Kabupaten Lima Puluh Kota namun pembangunan fisik jembatan 

sepenuhnya di biayai oleh Pemerintahan Kabupaten Kampar. Adapun harapan dari 
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Kabupaten Kampar adanya kontribusi Provinsi Riau untuk berpartisipasi melakukan 

pemeliharaan dan perawatan dari jembatan ini. Karena diketahui posisi daerah Baloung juga 

merupakan wilayah akhir dari perbatasan provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. 

Pembangunan jembatan juga telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Kampar di wilayah Kec. Tapung Hulu. Jembatan ini berada di wilayah perbatasan 

antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan hulu. Jembatan dibangun oleh Pemerintah 

Kabupaten Kampar. Sementara fungsi dari keberadaan jembatan dimanfaatkan oleh 

masyarakat dari Kabupaten Kampar dan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Peluang ini 

setidaknya dapat dijadikan salah satu peluang kerja sama antar daerah dalam upaya 

pemeliharaan dan peningkatan sarana jembatan ini. Matriks potensi kerja sama antar 

daerah untuk misi peningkatan pembangunan layanan publik dapat di lihat di bawah ini. 

Tabel 19 Potensi Kerja Sama Bidang Pekerjaan Umum 

Potensi Kerjasama 

Daerah Kerjasama 
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Pembangunan TPA 

- Infrastruktur 

pengolahan sampah 

- Infrastruktur jalan 

    x  Kab. Kampar bertanggung 

jawab sebagai penyedia 

sarana (pembebasan 

lahan) 

Kota Pekanbaru 

bertanggung jawab 

membangun sarana fisik 

(Jalan dan bangunan fisik) 

Kerjasama Pembangunan 

jembatan Balung  

x      Jembatan berlokasi di 

Lima Puluh Kota, tetapi 

dibangun oleh Kab. 

Kampar  

Pembanguanan jembatan 

di Kec. Tapung Hulu 

 x     Jembatan berada di areal 

perbatasan antara Kab. 

Kampar dan Kab. Rohul. 

Jembatan dibangun oleh 
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Pemerintah Kab. Kampar 

Pemerintahan Umum 

Perbatasan daerah mempunyai peranan yang signifikan dalam penegasan 

kedaulatan suatu wilayah. Dalam konteks itu, setidaknya ada tiga fungsi dari perbatasan 

daerah. Pertama, fungsi legal, artinya daerah yang bersangkutan dapat menerapkan aturan 

hukum sejauh batas wilayah yang dimilikinya secara bebas tanpa ada campur tangan dari 

pihak lainnya. Kedua, fungsi kontrol, artinya daerah yang bersangkutan dapat melakukan 

pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang yang keluar maupun yang masuk melalui 

batas wilayah. Ketiga, adalah fungsi fiskal, artinya daerah yang bersangkutan dapat 

mengenakan fiskal terhadap barang dan orang dalam batas-batas tertentu sesuai dengan 

ketentuan hukum yang dilakukan secara wajar 

Belum tersedianya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur 

tentang tapal batas untuk kabupaten/kota untuk Provinsi Riau menjadi salah satu hambatan 

bagi pembangunan daerah, terutama untuk wilayah yang berada di daerah perbatasan. 

Perangkat hukum yang telah tersedia dalam mengatur tata batas di Provinsi Riau masih 

berbentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri). Dalam kaitannya dengan 

Kabupaten Kampar, penetapan batas dalam bentuk Permendagri hanya ada untuk daerah 

yang berbatasan dengan Sumatera Barat (Kabupaten Lima Puluh Kota), yaitu Permendagri 

Nomor 44 tahun 2013 yang ditandatangani tanggal 27 Juni 2013. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, disebutkan bahwa penegasan 

batas daerah untuk daerah yang berbatasan dengan daerah lain harus dilakukan secara 

bersama diantara daerah-daerah yang berbatasan. Oleh karena itu, skema kerjasama dalam 

menentukan batas wilayah tentunya dapat dilakukan. Selain fungsi koordinasi, dengan 

adanya kerjasama, seluruh daerah tentunya dapat menyepakati untuk memunculkan 

anggaran penentuan tapal batas pada tahun yang sama. Beberapa potensi penegasan batas 

wilayah antara Kabupaten Kampar dengan daerah yang lain disampaikan pada tabel berikut. 
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Tabel 20 Potensi Kerja Sama Bidang Pemerintahan Umum 

Potensi Kerjasama 

Daerah Kerjasama 
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Kesepakatan tapal batas  x x X x X Batas Sumbar-Riau 

sudah ditetapkan 

dengan Permendagri 

Nomor 44 tahun 2013 

tanggal 27 Juni 2013 

Sharing biaya 

pembuatan pilar batas 

 x x X x X  

 

5.2.4 Kerja sama Bidang Lingkungan Hidup 

Persampahan 

Permasalahan persampahan tidak hanya terjadi dikota-kota besar, namun juga 

terjadi di kota kecil yang harus diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak lain terhadap 

keindahan lingkungan dan terutama terkait kesehatan masyarakat sekitar. Peningkatan 

jumlah penduduk  serta perubahan pola konsumsi tidak hanya berpengaruh terhadap 

peningkatan jumlah timbulan sampah, namun juga menyebabkan semakin beragamnya jenis 

sampah sehingga dibutuhkan pengolahan khusus.Timbulan sampah tidak hanya dihasilkan 

oleh rumah tangga tetapi juga timbulan sampah yang berasal dari industri. 

Berdasarkan UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan 

sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan (sustainable) 

yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan 

berwawasan lingkungan.  

Kabupaten Kampar berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten termasuk 

dengan Kota Pekanbaru, kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru 

diantaranya adalaha Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tambang,  dan 
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Kecamatan Siak Hulu. Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 10.928,20 km2 atau 12,26% 

dari luas Provinsi Riau, dengan jumlah penduduk berdasarkan data survei penduduk tahun 

2010 sebanyak kurang lebih 688.204 jiwa. Kabupaten Kampar secara administrasi terdiri dari 

21 kecamatan yang pada awalnya merupakan pecahan dari 12 Kecamatan. 

Cakupan wilayah Kabupaten Kampar yang luas juga menjadi tantangan tersendiri 

bagi Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Kampar dalam mengangkut sampah dari 

semua kecamatan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA Kabupaten Kampar terdapat di 

Kecamatan Bangkinang Seberang dengan luas areal TPA 6 Ha dengan timbulan sampah per 

hari berkisar 30-40 Ton perhari, namun TPA tersebut selama ini hanya menerima sampah 

yang diangkut dari Kecamatan sekitar yang lokasinya relatif dekat.  

Beberapa kecamatan yang lokasinya relatif jauh dari TPA, timbulan sampah tidak 

dapat terangkut ke TPA yang terdapat di Bangkinang Seberang, dikarenakan biaya 

operasional yang cukup besar, namun beberapa kecamatan memiliki 1 Ha lahan yang 

diperuntukkan untuk tempat pembuangan sampah dengan sistem open dumping. 

Kecamatan yang lokasinya jauh dari TPA seperti Kecamatan Tambang, Kecamatan Siak Hulu 

dan Kecamatan Tapung, bahkan timbulan sampah dibuang di pinggir jalan.  

Permasalahan pengelolaan sampah juga di hadapi oleh ibu Kota Pekanbaru sebagai 

ibu kota provinsi dan merupakan kota terbesar di Provinsi Riau. Meski mendapat 

penghargaan Adipura di tahun 2013 ini, diakui oleh pemerintah kota Pekanbaru 

permasalahan sampah belum optimal. Pekanbaru yang merupakan kota perdagangan dan 

jasa, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat 

dari tingginya migrasi dan urbanisasi. Tahun 2007 tercatat penduduk berjumlah 779.899 

jiwa, tahun 2008 tercatat 799.213 jiwa, tahun 2009 sebanyak 802.788 jiwa dan tahun 2010 

jumlah penduduk di Pekanbaru sudah mencapai 903.902 jiwa. Pada tahun 2013 jumlah 

penduduk sudah melebihi satu juta jiwa dengan mencapai pertumbuhan penduduk sebesar 

4,06 persen, dengan laju pertumbuhan melampaui laju pertumbuhan penduduk nasional 

yang hanya maksimum dua persen.  

Berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang meningkat cukup pesat, timbulan 

sampah juga mengalami peningkatan. Kota pekanbaru dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa 

itu memproduksi sampah sebanyak 350 ton per hari, sedangkan sarana dan prasarananya 

kini  berdasarkan data tahun 2010, hanya didukung oleh 3 TPS permanen dan satu unit TPA, 

49 armada pengangkut sampah dan alat berat.  Pemerintah kota telah menetapkan tempat 

pembuangan akhir (TPA) sampah di 2 lokasi dengan metode open dumping, yaitu kawasan 
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Limbungan seluas 5 Ha dengan jarak dari kawasan pemukiman 19 km dan Kulim seluas 3 Ha 

dengan jarak dari kawasan pemukiman 8 km. Setiap harinya terdapat 170 m³ timbunan 

sampah, sehingga jumlah sampah yang telah dikelola dan terangkut sampai ke TPA baru 

mencapai 120 m³/hari atau sekitar 60 %. 

Masih berdasarkan UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 

disebutkan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam 

melakukan pengelolaan sampah. Kerja sama sebagaimana dapat diwujudkan dalam bentuk 

kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah antar Kab/Kota yang 

berdekatan dan/atau bertetangga.  

Buruknya manajemen sampah mampu menciptakan konflik antar wilayah Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) yang pernah terjadi dibeberapa daerah. Sehingga dalam 

pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan 

kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha 

sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.  

Pemerintah Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru pada Hari Kamis, Tanggal 24 

Oktober tahun 2013 menandatangani nota kesepakatan kerja sama antar daerah dalam 

berbagai bidang diantaranya adalah persampahan.  

Kerja sama antar daerah dibidang persampahan Kabupaten Kampar dengan Kota 

Pekanbaru rencananya akan dibangun TPA Regional berlokasi di Kecamatan Tapung, yang 

dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Kampar maupun Kota Pekanbaru sebagai TPA timbulan 

sampah yang dihasilkan. TPA Regional akan dibuat dengan sistem sanitary landfill. 

Rencananya TPA regional yang akan dibangun di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ini, 

mengalokasikan lahan seluas 15 Ha. Meskipun belum dilakukan kajian mendalam terkait 

kesesuaian lingkungan dan fisik, namun pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa 

pertimbangan tertentu diantaranya adalah Kecamatan Tapung merupakan kecamatan 

perbatasan yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru, sehingga memiliki kedekatan 

jarak bagi Kota Pekanbaru. Bagi Kabupaten Kampar dengan dibangunnya TPA Regional di 

Kecamatan Tapung maka timbulan sampah di Kecamatan sekitar, seperti Kecamatan Tapung 

Hilir, Tapung Hulu, Kecamatan Siak Hulu, dan Kecamatan Tambang dapat  dibuang di TPA 

Regional tersebut.  

TPA regional ini akan dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan proporsi 

70%:30%. Sebanyak 70% APBD digunakan untuk membiayai pembangunan TPA Regional 
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berupa pengadaan alat berat, pembebasan lahan seluas 15 Ha, dan lain-lain, sedangkan 30% 

berasal dari APBD untuk membangun keperluan rumah kantor, mesin pencacah, rumah 

timbang. 

Tabel 21 Potensi Kerja Sama Bidang Kebersihan dan Pertamanan 

Potensi 
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Daerah Kerjasama 
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TPA Regional     x  Dana APBN 

Pembangunan Sanitari 

Landfill dan alat-alat 

berat, 30% sisanya 

sharing menggunakan 

APBD, untuk 

pembangunan rumah 

jaga, alat timbang, dan 

rumah kantor.  

 

Kehutanan 

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa 

kayu, tetapi tetapi juga potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat 

melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan 

sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat 

hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah 

timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan 

salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat 

bertumbuhnya berjuta tanaman 

Pentingnya fungsi hutan agak bertolak belakang dengan permasalahan dalam 

pengelolaan hutan. Cukup banyak permasalahan terkait dengan pengelolaan hutan. 

Persoalan tata batas kawasan hutan, baik batas luar maupun batas fungsi, implementasi unit 

pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), tingginya gangguan keamanan hutan baik 

terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya termasuk ancaman kebakaran hutan. Terkait 

dengan kebakaran hutan, menjadi persoalan yang cukup serius di Provinsi Riau, termasuk 
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Kabupaten Kampar. Persoalan lainnya terkait juga dengan lahan kritis yang sangat erat 

hubungannyadengan sistem tata air dan bencana banjir, kekeringan serta tanah longsor. 

Salah satu penyebab persoalan ini adalah belum optimalnya pemanfaatan jasa 

lingkungan dan pariwisata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi 

jasa hutan, serta kesenjangan antara suply dan demand bahan baku industri kehutanan, 

khususnya kayu, yang belum secara optimal mampu disediakan oleh hutan tanaman industri 

dan hutan rakyat. 

Menanggapi beberapa permasalahan dalam pengelolaan hutan tersebut, 

pengelolaan hutan secara bersama antar daerah- daerah yang berbatasan menjadi isu yang 

patut diangkat. Pengelolaan secara bersama dan terintegrasi diharapkan mampu menjadi 

salah satu solusi dari berbagai persoalan yang terkait dengan kehutanan. Sinkronisasi 

program dan pembiayaan antar pemerintah daerah yang berbatasan akan meningkatkan 

efektivitas pengelolaan hutan. Diharapkan pengelolaan hutan dalam kerangka kerjasama 

antar wilayah dapat diwujudkan dalam bentuk sekretariat bersama. Beberapa peluang 

kerjasama yang terkait dengan pengelolaan hutan disampaikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 22 Potensi Kerja Sama Bidang Kehutanan 

Potensi Kerjasama 

Daerah Kerjasama 
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Penyeelesain persoalan tapal 

batas 

 x x x  x Perbatasan dengan 

Pekanbaru bukan 

hutan  

Pengelolaan hutan berbasis 

KPH (Kesatuan Pengelolaan 

Hutan) 

      Pengawasan dan 

penanaman kembali  

- Hutan lindung Bukit Suligi  x      

- HPT Permanisan, HPT 

Batang lipai dan CA Bukit 

Bungkuk  

x      HPT: Hutan Produksi 

Tanaman 

CA : Cagar Alam  
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Potensi Kerjasama Daerah Kerjasama Keterangan 

- CA Bukit Timbang, Bukit 

Baliung  

     x  

- Tahura SSK (Taman hutan 

raya Sutan Syarif Kasim) 

   x X  Sudah ada UPT dari 

Provinsi 

- HPGTursinilo    x    HPG: Hutan Paya 

Gambut  

Penanggulangan dan 

pengawasan kebakaran hutan, 

terutama pada daerah rawan 

kebakaran: 

       

- XIII Koto Kampar x       

- Tambang     X   

- Kampar Kiri      x  

Pengawasan dan operasi 

bersama secara terjadwal di 

wilayah perbatasan di areal 

Hutan lindung  
 

x     Pembuatan pos 

pengamanan di areal 

perbatasan hutan  

Lingkungan Hidup 

Pelestarian PLTA kabupaten Kampar menjadi fokus penting untuk terus 

diupayakan. menjaga areal pemeliharaan jasa lingkungan dan Catchment area  di hulu sungai 

yang berada di daerah Kabupaten lima puluh kota harus lebih di intensifkan. Jika kondisi ini 

tidak diperhatikan secara serius akan memiliki dampak kepada debit air dari bendungan 

PLTA yang berpengaruh pada ketersediaan listrik di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.  Kerja 

sama antar daerah hulu sungai dapat dilaksanakan dengan misi bersama membangun dan 

menjaga areal resapan air di wilayah hulu.  

Dari informasi yang di peroleh melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar , 

kerja sama antar daerah untuk sektor lingkungan sangat penting untuk di upayakan. Karena 

menjaga keberlangsungan lingkungan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Kerja 

sama yang bersifat kordinatif harus terus dikembangkan dalam hal proteksi dini degradasi 

lingkungan. Upaya-upaya sosialisasi dan penyuluhan juga bisa di jadikan bentuk prograqm 

antar wilayah perbatasan untuk tetap menjaga keberlangsungan pelestarian lingkungan.  
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Dinas lingkungan hidup Kabupaten Kampar juga terus berupaya menghimbau 

daerah Kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar seperti 

Kabupaten Lima puluh Kota, Rokan Hulu, Siak, dan Kuantan singingi untuk berpartisipasi aktif 

menjaga kesinambungan DAS sungai Kampar. Diusahakan ada tindakan proteksi terhadap 

pencemaran-pencemaran air sungai yang melalui DAS sungai lain yang mengalir ke sungai 

kampar. Ini semata-mata agar semua pihak peduli terhadap keberlanjutan daya tampung 

dan daya dukung sungai kampar. Kerja sama intensif juga mesti di rencanakan dengan 

Kabupten Kuansing terkait menjaga ambang mutu air sungai kampar yang dikhawatirkan 

dengan adanya aktivitas  pertambangan rakyat di anak sungai sebayang Kab. Kuansing, yang 

aliran sungainya mengalir dari ke sungai kampar. Berikut matriks yang menunjukkan potensi 

kerja sama antar daerah untuk sektor lingkungan yang bisa di upayakan. 

Tabel 23 Potensi Kerja Sama Bidang Lingkungan Hidup 

Potensi Kerjasama 

Daerah Kerjasama 

Keterangan 

Li
m

a 
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u
lu

h
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ta

 

R
o

ka
n

 H
u

lu
 

P
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la
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aw
an

  

Si
ak

 

P
e

ka
n

-b
ar

u
  

K
u

an
ta

n
 S

in
gi

n
gi

  

Penyeelesain persoalan tapal 

batas 

 x x x  x Perbatasan dengan 

Pekanbaru bukan 

hutan  

Pengelolaan hutan berbasis 

KPH (Kesatuan Pengelolaan 

Hutan) 

      Pengawasan dan 

penanaman kembali  

- Hutan lindung Bukit Suligi  x      

- HPT Permanisan, HPT 

Batang lipai dan CA Bukit 

Bungkuk  

x      HPT: Hutan Produksi 

Tanaman 

CA : Cagar Alam  

- CA Bukit Timbang, Bukit 

Baliung  

     x  

- Tahura SSK (Taman hutan 

raya Sutan Syarif Kasim) 

   x x  Sudah ada UPT dari 

Provinsi 

- HPGTursinilo    x    HPG: Hutan Paya 
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Potensi Kerjasama Daerah Kerjasama Keterangan 

Gambut  

Penanggulangan dan 

pengawasan kebakaran hutan, 

terutama pada daerah rawan 

kebakaran: 

       

- XIII Koto Kampar x       

- Tambang     x   

- Kampar Kiri      x  

Pengawasan dan operasi 

bersama secara terjadwal di 

wilayah perbatasan di areal 

Hutan lindung  
 

x     Pembuatan pos 

pengamanan di areal 

perbatasan hutan  

5.2.5 Daerah Prioritas sebagai Mitra Kerja Sama dan Peluang Kerja Sama Regional 

Keseluruhan narasi pada bab ini dapat menggambarkan dua hal i) bidang-bidang 

apa saja yang dapat dikerjasamakan, dan ii) dengan daerah mana saja kerja sama tersebut 

dapat dijalin. Tabel berikut ini menampilkan irisan antara bidang kerja sama dan daerah 

mitra. 

Tabel 24. Irisan antara Bidang-Bidang yang Dapat Dikerjasamakan dan Daerah Mitra Kerja Sama 

Bidang Kerja Sama 

Tipologi Daerah Mitra 

Total 

Kuadran I Kuadran II Kuadran III 

Cepat Maju, 

Cepat Tumbuh 
Maju, Tertekan 

Relatif 

Tertinggal 
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an
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gi
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Peternakan 

 

1 

 

1 1 

 

3 

Perkebunan 1 1 1 1 1 1 6 

Pertambangan dan 

     

1 1 
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Bidang Kerja Sama Tipologi Daerah Mitra Total 

penggalian 

B
ri

d
gi

n
g 

Perdagangan dan 

perindustrian 1 1 1 1 1 1 6 

Pariwisata 1 1 1 

 

1 

 

4 

P
e

la
ya

n
an

 P
u

b
li

k 

Pendidikan 1 

   

1 1 3 

Kesehatan 1 1 1 1 1 1 6 

Pekerjaan umum 1 

   

1 1 3 

Perhubungan 1 

      Pemerintahan umum 1 1 1 1 

 

1 5 

Li
n

gk
u

n
ga

n
 h

id
u

p
 Kebersihan dan 

pertamanan 1 

     

1 

Kehutanan 1 1 1 1 1 1 6 

Lingkungan hidup 1 1 1 1 1 1 6 

Total 11 8 7 7 9 9 

 Keterangan: 1 = ada 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kota Pekanbaru merupakan daerah dengan 

irisan bidang yang dapat dikerjasamakan dengan jumlah paling banyak yaitu 11 bidang. 

Dengan banyaknya irisan ini, maka dapat dikatakan bahwa Pekanbaru menjadi daerah paling 

prioritas untuk menjadi mitra kerja sama bagi kabupaten Kampar. 

Analisis ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Kampar. Per 

tanggal 24 Oktober 2013, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama tentang kerja 

sama antara kota Pekanbaru dan kabupaten Kampar. Kerja sama ini merupakan kerja sama 

terkini yang dijalin oleh kabupaten Kampar pada saat tulisan ini dibuat. Kerja sama ini dijalin 

untuk waktu selama lima tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan para 

pihak. 

Daerah berikutnya, dengan jumlah bidang irisan kedua terbanyak, adalah Rokan Hulu dan 

Lima Puluh Kota. Hal ini dapat diartikan bahwa Rokan Hulu dan Lima Puluh Kota menjadi 

prioritas kedua, setelah Pekanbaru, untuk dijalin kerja sama antar daerah. 
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Hasil analisis ini juga sejalan dengan kebijakan Pemkab Kampar. MoU untuk kerja 

sama antar daerah telah dijalin dengan Lima Puluh Kota, bahkan MoU ini ditandatangi jauh 

sebelum MoU dengan Pekanbaru, tepatnya tanggal 7 September 2011, atau sekitar dua 

tahun sebelum MoU dengan Pekanbaru. Hanya saja, MoU ini masih dibatasi pada bidang 

pekerjaan umum, khususnya mengenai pembangunan dan peningkatan jalan. 

Belum ada MoU dengan Rokan Hulu hingga saat ini. Bahkan, yang terjadi justru 

kerenggangan hubungan akibat perselisihan mengenai wilayah administratif. Akan tetapi, 

adanya perselisihan ini sesungguhnya justru memperkuat perlunya ada kerja sama antar 

daerah sebagai satu mekanisme penyelesaian soal. 

Kembali pada tabel di atas. Kolom paling kanan menunjukkan jumlah daerah yang 

beririsan dengan suatu bidang kerja sama. Jumlah terbanyak adalah enam, sesuai jumlah 

kota/kabupaten yang berbatasan dengan Kampar. Terdapat lima bidang yang memiliki skor 

6, yaitu perkebunan, perdagangan dan perindustrian, kesehatan, kehutanan, dan lingkungan 

hidup. 

Skor 6 ini menunjukkan bidang-bidang yang dapat dijadikan bidang untuk 

dikerjasamakan jika Kampar hendak menggagas kerja sama regional. Kelima bidang tersebut 

adalah bidang-bidang yang, berdasarkan hasil analisis, menjadi kebutuhan seluruh daerah 

untuk dikerjasamakan. 
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BAB VI 

KELEMBAGAAN KERJA SAMA 

6.1 MODEL KELEMBAGAAN 

6.1.1 Model Kerja Sama Antar Daerah di Negara-Negara Lain 

Kerja sama antar pemerintah daerah nampaknya telah menjadi fenomena biasa 

dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Berbagai studi menunjukkan bahwa 

kegiatan kerja sama antar daerah telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di 

berbagai negara.  Ada beberapa pola hubungan kerja sama antar daerah yang dilakukan di 

bebagai negara dapat dijadikan referensi, antara lain (Mas’udi, Hanif dan Bayo dalam 

Pratikno, 2007):  

1. South African Local Goverment Association (SALGA) di Afrika Selatan 

South African Local Goverment Association (SALGA) merupakan lembaga yang 

mewadahi kerja sama antar daerah di Afrika Selatan. Lembaga ini mempunyai fokus kegiatan 

kerja sama yang sangat komprehensif. Lembaga ini terbentuk atas dasar mandat konstitusi 

baru Afrika Selatan (1997) untuk mempercepat proses teranformasi demokrasi di ranah 

pemerintahan lokal yang memfokuskan diri pada pemberian pelayanan. Lembaga ini 

berfungsi sebagai interest groups dari kepentingan daerah terhadap pemerintah pusat. 

2. Sound Transit di Washington 

Sound Transit adalah lembaga kerja sama antar daerah yang dibentuk dengan 

menggunakan pola asosiasi intergovenmental management (IGM). Lembaga ini membidangi 

kerja sama di bidang transportasi publik yang melibatkan King County, Snohomish County, 

dan Pierce County. Ketiga County ini terletak pada wilayah perkotaan Seattle. Bidang kerja 

sama yang dikelola oleh Sound Transit adalah High Capacity Transportation (HCT), yang 

membidangi perkeretaapian dan bus, pusat pemberhentian, parkir dan jalur-jalur khusus. 

Di Amerika Serikat pada umumya ada dua konsep pola asosiasi antar pemerintah 

daerah, yaitu intergovernmental relations (IGR) dan intergovenmental management (IGM). 

Pada pola pertama, hubungan antara para anggota hanyalah hubungan koordinatif dalam 

rangka melakukan kerja sama untuk memperbesar bargaining power mereka ketika 

berhadapan dengan pemerintah federal. Pola asosiasi ini lebih bersifat public interest group, 

fungsi lembaga ini hanya memberikan masukan kepada pemerintah federal berkaitan 
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dengan penggunaan dana federal di negara bagian. Status hukum asosiasi ini hanya menjadi 

sebuah forum tanpa adanya kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu. 

Pola asosiasi yang kedua, adalah pola asosiasi antar pemerintah daerah  untuk 

melakukan pengelolaan suatu bidang pemerintahan tertentu yang sama-sama mereka 

butuhkan. Asosiasi ini terbentuk karena adanya kebutuhan yang sama, dan mereka 

berkeyakinan ketika bidang tersebut dikerjakan bersama-sama maka akan tercipta efisiensi 

dan efektivitas dalam pengelolaan bidang tersebut secara keseluruhan.  

3. The Local Autonomy Act (LAA) di Korea Selatan  

Praktek penyelenggaraan kerja sama antar daerah juga berlangsung di Korea 

Selatan. Pola kerja sama yang dibentuk berupa asosiasi antar pemerintah daerah. The Local 

Autonomy Act (LAA) di Korea Selatan merupakan asosiasi dari pemerintah lokal yang dapat 

dikategorikan sebagai jenis asosiasi otonomi lokal. Namun, asosiasi ini merupakan bentuk 

asosiasi antar pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam konteks kerja 

sama, asosiasi ini banyak diwarnai oleh ketidakberdayaan pemerintah lokal terhadap 

intervensi pemerintah pusat. Sehingga terbentuknya asosiasi ini justru lebih memperlemah 

otonomi pemerintah daerah.  

4. League of Cities of the Philippines (LCP) di Filipina 

Kewenangan membentuk kerja sama antar daerah di Filipina di atur dalam Local 

Government Code of 1991. Berdasarkan kewenangan tersebut kemudian terbentuklah 

League of Cities of the Philippines (LCP) yang beranggotakan 117 kota. Lembaga ini 

merupakan institusionalisasi lebih lanjut dari League City mayors of  the Philippines. 

Keanggotaan dari organisasi ini semula adalah para politisi lokal kemudian berubah menjadi 

institusi yang basis keanggotaanya adalah pemerintahan kota. Perubahan ini juga menembus 

sampai ranah fungsi, yaitu dari yang semula hanya memberikan pelayanan administratif 

bergeser menjadi institusi yang memberikan pelayanan teknis dan terlibat dalam perumusan 

kebijakan  berkait dengan pemerintahan kota.  

Pengalaman kerja sama antar daerah yang dilakukan oleh SALGA di Afrika Selatan, 

Sound Transit di Washington, LAA di Korsel, dan LCP di Philipina memberikan beberapa 

kesimpulan bahwa paradigma penyelenggaraan pemerintahan nasional sangat berpengaruh 

pada karakter kerja sama antar daerah. Hanya pada negara dengan praktek demokrasi yang 

baik, kepentingan lokal dapat diperjuangkan pada asosiasi kerja sama antar daerah yang 

bersifat regional, dan kemudian dapat dicatat juga bahwa kerja sama antar daerah 
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memerlukan payung hukum yang kuat mulai dari tingkat nasional sampai ke level daerah 

serta kejelasan aturan kelembagaan sangat diperlukan dalam kesinambungan kegiatan kerja 

sama tersebut.  

Saat ini di negara-negara maju banyak mencanangkan kerja sama dalam konteks 

kolaborasi bidang perencanaan dan manajemen emergensi, Kerja sama model ini menjadi 

fondasi penting dalam menangani bencana alam dan krisis lingkungan. Kolaborasi bahkan 

menjadi model alternatif untuk menggantikan model birokrasi klasik yang bersifat top down 

menjadi model yang mengandalkan jejaring yang fleksibel dan dinamis ( Waugh & Streib, 

2006). Pelajaran yang diperoleh dari praktek kerja sama antar daerah di berbagai negara 

tersebut adalah adanya beberapa format lembaga kerja sama yang dapat menjadi referensi 

bagi pengembangan kerja sama di Indonesia, antara lain; (a) Konsep intergovernmental 

relations (IGR) yang memungkinkan koordinasi dalam aspek umum di seluruh wilayah kerja 

sama (tidak disebutkan secara spesifik di Amerika, dan di Afrika Selatan), dan (2) Konsep 

intergovenmental management (IGM) yang memberikan kemungkinan penyelenggaraan 

manajemen yang terkendali penuh dengan sektor kerja sama yang jelas (misal pengelolaan 

transportasi umum di Washington State).  

6.1.2 Model Kerja Sama Antar Daerah di Indonesia  

Praktek penyelenggaraan kerja sama antar daerah nampaknya mengikuti pola kerja 

sama antar daerah yang berlangsung di banyak Negara. Pertama, pola kerja sama antar 

darah sebagai kelompok kepentingan (interest group). Pola ini berbentuk intergovernmental 

relations (IGR), yang dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingan daerah terhadap 

pemerintah pusat. Kedua kerja sama dalam bentuk intergovenmental management (IGM). 

Kerjasam antar daerah dalam konteks ini berbentuk kolaborasi antar pemerintah daerah 

dalam mengatasi masalah daerah secara bersama.   

Pola kerja sama antar daerah berupa intergovernmental relations (IGR) atau 

kelompok kepentingan terwujud dalam bentuk asosiasi pemerintah kabupaten/kota/ 

provinsi dan asosiasi DPRD kabupaten/kota/ provinsi. Bentuk kerja sama seperti ini lebih 

dimaksudkan sebagai kelompok penekan yang lebih banyak berfungsi untuk 

memperjuangkan kepentingan pemerintah daerah secara bersama kepada pemerintah 

pusat. Motif pembentukannya lebih didasarkan pada asumsi bahwa apabila muncul tuntutan 

pemenuhan kebutuhan oleh  pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan lebih 

mendapat perhatian apabila tuntutan itu dilakukan secara bersama dari pada tuntutan 

tersebut dilakukan secara sendiri.  
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Pola kerja sama antar daerah dalam konteks intergovenmental management (IGM), 

saat ini juga menjadi trend dilakukan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Kerja 

sama dalam bentuk ini biasanya berupa kolaborasi untuk mengelola potensi sumberdaya 

daerah secara bersama. Kelembagaan kerja sama ini bisa berbentuk forum koordinasi 

maupun regional managemen. Berbagai bentuk kerja sama antar daerah yang bersifat 

kolaboratif maupun sebagai kelompok kepentingan terlihat sebagaimana tabel berikut 

(Harsanto, 2012). 

Tabel 25 Nama Lembaga  dan Pola Kerja Sama antar Daerah di Indonesia 

No. Format Kelembagaan Nama Lembaga 
Lingkup Wilayah dan 
Keanggotaan Daerah 

1 
Asosiasi Antar 
Daerah 

APKASI ( Asosiasi Pemerintah 
Kabupaten Seluruh Indonsia) 

Seluruh Pemerintah 
Kabupaten di Indonesia 

APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota 
Seluruh Indonesia) 

Seluruh Pemerintah 
Kota di Indonesia 

ADKASI (Asosiasi DPRD 
Kabupaten Seluruh Indonesia) 

Seluruh DPRD 
Kabupaten di Indonesia 

ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota 
Seluruh Indonesia) 

Seluruh DPRD Kota di 
Indonesia 

APPSI (Asisiasi Pemerintah 
Provinsi Seluruh Indonesia) 

Seluruh Pemerintah 
Provinsi di Indonesia 

ADEPSI (Asosiasi DPRD Provinsi 
Seluruh Indonesia) 

Seluruh DPRD Provinsi 
di Indonesia 

2 
Kerja sama Regional 
dan Sektoral 

BKSAD Jabodetabek 

Prov. DKI Jakarta; Prov. 
Jabar meliputi: 
Kabupaten & Kota 
Bogor; Kabupaten & 
Kota Bekasi, Kota 
Depok; Prov. Banten 
meliputi: Kabupaten & 
Kota Tangerang 

BARLINGMASCAKEB 

Prov. Jateng meliputi; 
Kabupaten 
Banjarnegara, 
Purbalingga, 
Banyumas, Cilacap, dan 
Kebumen  

 Kartamantul 

Prov. DIY meliputi: 
Kota Yogyakarta, 
Kabupaten Sleman dan 
Bantul  

Subosukawonosraten 

Prov. Jateng meliputi: 
Kota Surakarta, 
Kabupaten Boyolali, 
Sukokarjo, Wonogiri, 
Sragen, dan Klaten 
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No. Format Kelembagaan Nama Lembaga 
Lingkup Wilayah dan 
Keanggotaan Daerah 

Sampan 

Prov. Jateng meliputi: 
Kabupaten Brebes, 
Kota & Kabupaten 
Tegal, Kabupaten 
Pemalang, Kota & 
Kabupaten Pekalongan, 
dan Kabupaten Batang 

Java Promo 

Prov. DIY meliputi: 
Kota Yogyakarta, 
Kabupaten Sleman, 
Bantul, Kulon      Progo, 
Gunung Kidul; Prov. 
Jateng meliputi: 
Kabupaten Klaten, 
Boyolali, Kota & 
Kabupaten Magelang, 
Kabupaten 
Temanggung, 
Wonosobo, Purworejo, 
dan Kebumen 

Gerbangkertosusilo 

Prov. Jatim meliputi: 
Kabupaten Gresik, 
Bangkalan, Mojokerto, 
Kota Surabaya & 
Mojokerto, Kabupaten 
Sidoarjo, dan 
Lamongan  

Lake Toba 

Prov. Sumut meliputi: 
Kabupaten Samosir, 
Tapanuli Utara, 
Simalungun, Karo, 
Dairi, Toba Samosir, 
dan  Humbang 
Hasundutan. 

Jonjok Batur 

Prov. NTB meliputi: 
Kabupaten Lombok 
Barat, Lombok Tengah, 
dan Lombok Timur 

Pawonsari 

Prov. Jatim meliputi 
Kabupaten Pacitan 

Prov. Jateng meliputi 
Kab.Wonogiri 

Prov. DIY meliputi Kab. 
Gunung Kidul 
(Wonosari) 

Kedungsepur 

Prov. Jateng meliputi 
Kabupaten Kendal, 
Demak, Ungaran (Kab. 
Semarang), Kota 
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No. Format Kelembagaan Nama Lembaga 
Lingkup Wilayah dan 
Keanggotaan Daerah 

Semarang, dan 
Purwodadi (Kab. 
Grobogan) 

Janhiangbong 

Prov. Bengkulu 
meliputi: Kabupaten 
Kepahiang, Lebong, 
dan Rejang Lebong 

Kaukus Setara Kuat 

Prov. Bengkulu 
meliputi: Kab. Kaur,  
Bengkulu Selatan, 
Bengkulu Utara;  

Prov. Sumsel meliputi: 
Kab.OKU Selatan;  

Prov. Lampung 
meliputi: Kabupaten 
Lampung Barat.  

Andalan Kawasan Selatan 
Sulawesi Selatan 

Prov. Sulsel meliputi: 
Kab. Bantaeng,  
Bulukumba, 
Jeneponto, Selayar, 
dan Sinjai 

Wanua Mappatuo 

Prov. Sulsel meliputi: 
Kab. Luwu, Luwu 
Utara, Luwu Timur, 
Tana Toraja, Toraja 
Utara, dan Kota Palopo  

Pulau Sumbawa 

Prov. NTB meliputi: 
Kab.& Kota Bima, 
Kab.Dompu, Sumbawa, 
Sumbawa Barat  

Kawasan Terpadu Teluk Tomini 

Prov. Sulteng meliputi: 
Kab.Banggai 
Kepulauan, Banggai, 
Tojo Una Una, Poso, 
dan Parigi Moutong;  

Prov. Gorontalo 
meliputi: Kab.Phuwato, 
Boalemo, Bone 
Bolango, Kab.& Kota 
Gorontalo; 

Prov. Sulut meliputi: 
Kab.Bolang 
Mangondow dan 
Minahasa   Tenggara.  
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No. Format Kelembagaan Nama Lembaga 
Lingkup Wilayah dan 
Keanggotaan Daerah 

Kawasan Terpadu Teluk Bone 

Prov. Sulsel meliputi: 
Kabupaten Selayar, 
Bulukumba, Sinjai, 
Bone, Wajo, Luwu, 
Luwu Utara, Luwu 
Timur, dan Kota Palopo 

Prov. Sulra meliputi: 
Kabupaten Kolaka 
Utara, Kolaka, 
Bombana, Buton, 
Muna, dan Kota  Bau 
Bau 

Kawasan Perbatasan Provinsi 
Kalimantan Barat  

Prov. Kalbar meliputi: 
Kab.Sintang, Kapuas 
Hulu, Sanggau, 
Sambas, dan 
Bengkayang 

Perbatasan Kawasan Nusa 
Tenggara Timur 

Prov. NTT meliputi: 
Kab.imor Tengah 
Utara, Timor Tengah 
Selatan, Belu, dan 
Rotendau  

Kawasan Teluk Papua Barat 

Prov. Papua Barat 
meliputi: Kab.Fakfak, 
Sorong Selatan, 
Kaimana, Teluk Bintuni, 
dan Teluk Wondama 

Sumber: Pratikno, (2007), dan Abdurahman, (2009) 

Siap Bedelau 

Dalam rangka pengembangan pengembangan kawasan regional I di Provinsi Riau, 

beberapa daerah yang berada di kawasan tersebut sepakat bekerja sama untuk membentuk 

sebuah forum kerja sama yang diberi nama Siap Bedelau. Nama tersebut menggambarkan 

kabupaten yang menjadi anggota dari forum ini, yaitu Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, 

Dumai dan Kepulauan Meranti. Dalam kamus bahasa melayu, bedelau sendiri memiliki 

makna berkilau, sehingga dengan forum kerja sama Siap Bedelau memiliki tujuan untuk 

membuat daerah-daerah tersebut menjadi lebih maju/berkilau. 

Materi kesepakatan bersama dalam kerja sama pembangunan yang diusung oleh 

Siap Bedelau, diantaranya adalah : 

a) Program pemangunan infrastruktur jalan, jembatan dan penyeberangan di 5 (lima) 

kabupaten/kota; 
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b) Program pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan daerah antara dinas 

kesehatan kabupaten Siak dengan RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan; 

c) Program pengembangan destinasi pariwisata di 5 (lima) kabupaten/kota; 

d) Program pembangunan kelistrikan; 

e) Program kerja sama BUMD Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak (PD. SPS) 

Kabupaten Siak dengan PT. Bumi Laksmana Jaya (PT. BLJ)Kabupaten Bengkalis 

tentang pengolahan dan pemasaran beras; 

f) Kesepakatan penyelesaian tata batas administrasi pemerintahan Kabupaten Siak 

dengan Kabupaten Pelalawan; 

g) Kesepakatan penyerahan aset SD Negeri 008 Bukit Agung Kabupaten Siak dengan SD 

Negeri 10 Delima Jaya Kabupaten Pelalawan. 

Sejauh ini, kerja sama Siap Bedelau memfokuskan kerja sama di bidang 

infrastruktur,  perekonomian, pariwisata, tata batas, perikanan, pertanian dan kesehatan. 

Beberapa kegiatan yang telah berjalan adalah kerja sama bidang pendidikan antara Siak - 

Pelalawan, dan penyelesaian tapal batas antara Siak dan Pelalawan. Begitu pula dengan 

kesepakatan di bidang kesehatan antara Siak-Bengkalis dan Siak-Pelalawan, yang 

memungkinkan masyarakat antar daerah untuk dapat saling mempergunakan fasilitas 

kesehatan di daerah lain. 

6.1.3 Bentuk Kerja sama Antar Daerah 

Untuk mengatasi berbagai isu pembangunan yang perlu dikerja samakan 

sebagaimana telah disebut di atas, pilihan kerja sama dapat dilakukan dalam beberapa 

bentuk yaitu; (1) intergovernmental service contract; (2) joint service agreement, dan (3) 

intergovernmental service transfer (Henry dalam Keban 2010). Jenis kerja sama yang 

pertama dilakukan  bila  suatu  daerah  “menjual” satu bentuk pelayanan publik pada daerah 

lain seperti misalnya pelayanan  air  minum,  pembuangan sampah,  dan sebagainya.̀   Jenis  kerja 

sama  yang  kedua  pada dasarnya mensyaratkan keterlibatan dari masing-masing daerah 

dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik. Masing-masing pemerintah daerah 

menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada 

masyarakat  daerah  yang  terlibat,  misalnya  dalam  pengaturan  perpustakaan  wilayah, 

pengelolaan air bersih, pemadam  kebakaran,  pembuangan sampah dan lain-lain.  

Sedangkan  jenis  kerja sama  ketiga  merupakan  transfer  permanen  suatu  tanggung jawab 

dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, 
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kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta keuangan publik. Di Indonesia, peranan 

badan ini sebenarnya bisa dijalankan oleh Pemerintah Provinsi. 

6.1.4 Model kelembagaan Kerja sama Antar Daerah 

Seperti telah dijelaskan di muka, ada dua pola hubungan antar pemerintah daerah, 

yakni intergovernmental relation dan intergovernmental  management. Keduanya 

mengedepankan karakter networking. Intergovernmental relations  merupakan sebuah pola 

organisasi  antar daerah yang hanya memungkinkan koordinasi dalam aspek umum di 

seluruh wilayah kerja sama, sedangkan Intergovernmental Management merupakan sebuah 

pola organisasi antar daerah yang memberikan kemungkinan penyelenggaraan  manajemen 

yang terkendali penuh dengan sektor kerja sama yang jelas. Dari kedua pola hubungan 

tersebut, pola hubungan Intergovernmental Management lebih dapat mengekspresikan 

collective action sehingga lebih bisa menumbuhkan semangat kolaborasi antar pemerintah 

daerah.  

Dalam banyak kasus meskipun praktek penyelenggaraan kerja sama antar daerah 

telah banyak dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah, namun tidak semuanya 

menunjukkan tingkat keberhasilan yang memuaskan. Salah satu penyebab dari kegagalan 

tersebut adalah lemahnya aspek kelembagaan dari lemaga kerja sama antar daerah yang 

dibentuk. Aspek kelembagaan menyangkut aturan main yang harus disepakati antar anggota 

dari lembaga kerja sama antar daerah. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena 

para anggota dari lembaga kerja sama yang dibentuk memiliki kedudukan yang sejajar. 

Karena kedudukannya, mereka tidak dapat saling mengatur. Kelemahan mendasar dari 

lembaga kerja sama yang dibentuk dari bawah yaitu tidak adanya otoritas tunggal untuk 

mengatur anggota agar melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama. Oleh karena 

itu, semangat kolaborasi menjadi moral utama sehingga lembaga kerja sama yang dibentuk 

dapat berjalan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dibuat suatu aturam main 

(kelembagaan) yang jelas yang mengatur hak dan kewajiban dari para anggota termasuk 

sanksi yang dapat diberikan apabila ada anggota yang melanggarnya.  

Pratikno (2007) mengemukakan ada 6 (enam) aspek kelembagaan yang harus 

diperhatikan agar lembaga kerja sama antar daerah yang dibentuk dapat berjalan. Ke enam 

aspek tersebut mencakup; (1) format kerja sama, (2) pengelolaan kerja sama, (3) struktur 

organisasi, (4) kerangka regulasi, (5) sumber pendanaan, dan (6) sistem pendukung. Berikut 

ditampilkan berbagai aspek kelembagaan disertai dengan dimensi dan kriteria kelembagaan 

yang dapat dipilih dalam suatu pembentukan lembaga kerja sama antar daerah.  
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Tabel 26 Aspek Kelembagaan Kerja Sama Antar Daerah 

No. Aspek 
Kelembagaan 

Dimensi  Kriteria Penilaian 

1. Format Kerja 
sama 

Kewenangan  
 

 Lembaga Kerja sama: Developmental 
networks, outreach networks, dan action 
networks. 

 Forum Koordinasi: Memfasilitasi komunikasi 
dan koordinasi antar daerah anggota, 

 Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi: 
Developmental networks, outreach networks, 
dan action networks. 
Badan Usaha Bersama: Developmental 
networks, outreach networks, dan action 
networks. 

Lingkup 
Otoritas 
 

 Lembaga Kerja sama: Otoritas pengaturan 
(regulatory) yang kuat dalam bentuk  Sanksi 
yang ketat 

 Forum koordinasi: Pengaturan longgar dengan 
mengutamakan toleransi 

 Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi: 
Tidak memiliki otoritas pemberian sanksi yang 
mengikat dan ketat pada anggotanya. 
Badan Usaha Bersama: Otoritas pengaturan 
(regulatory) yang kuat dalam bentuk  Sanksi 
yang ketat. 

Pola Relasi  Lembaga Kerja sama: Pelibatan anggota tinggi 

 Forum Koordinasi: Hubungan antar anggota 
bersifat cair dan fleksibel. 

 Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi: 
Hubungan antar anggota bersifat cair dan 
fleksibel 
Badan Usaha Bersama: Pelibatan anggota tinggi 

2. Pengelola an 
Kerja sama 

Birokrasi  
Pelaksana   

 Membentuk Struktur Mandiri: Tenaga 
profesional 

 Struktur Melekat Pada Lembaga Pemerintah: 
Birokrasi pemerintah daerah 

3. Struktur 
Organisasi 

Kesetaraan 
Organissi yang 
bekerja sama 

 Setara: Network 

 Tidak Setara: Hierarkhis 

4. Kerangka 
Regulasi 

Lingkup yang  
diatur 

 MoU: Mengatur pelaksanaan perjanjian induk 

 Deklarasi: Perjanjian mengatur ketentuan umum 
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan 
dimasa mendatang  

 Perjanjian: Mengatur hal prisip dan 
membutuhkan pengesahan 
Persetujuan: Perjanjian yang mengatur hal 

teknis 

5. Sumber 
Pendanaan  

Proporsi 
pendanan dari 
berbagai 

 Ideal: Proposi terbesar dari anggota  
Tidak Ideal: Proporsi terbesar dari luar anggota 
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No. Aspek 
Kelembagaan 

Dimensi  Kriteria Penilaian 

sumber 

6. Sistem 
Pendukung 

Ketersediaan 
sistem 
informasi yang 
kuat 

 Tersedianya situs resmi yang terupdate 

 Memiliki jaringan (link) dengan lembaga lain 

Dukungan 
lembaga donor 

 Adanya dukungan pendanaan dan dukungan 
teknis (kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas 
SDM)  

Keterlibatan 
Pemerintah 
Pusat dan 
Provinsi 

 Tersedianya perangkat hukum yang mendukung 
lembaga kerja sama 

 Ketersediaan alokasi pendanaan bagi lembaga 
kerja sama 

Sumber: Pratikno et al, 2007. 

1. Format Kerja sama 

Ada beberapa alternatif pola kelembagaan sebagai basis pengembangan kerja 

sama antar daerah di Indonesia seperti: “Lembaga Kerja sama”, “Forum Koordinasi”, “Forum 

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi” dan “Badan Usaha Bersama”. Perbedaan dari masing-

masing format kerja sama tersebut terletak pada dimensi kewenangan, lingkup otoritas dan 

pola relasi antara lembaga kerja sama dengan anggota-anggotanya.  

Ada empat kewenangan yang seharusnya dijalankan kelembagaan kerja sama  

antar daerah dalam bentuk “Lembaga Kerja sama”, yaitu; (1) Information networks: forum 

yang berfungsi sebagai pertukaran informasi mengenai kebijakan dan program, teknologi 

dan solusi potensial atas masalah-masalah bersama; (2) Developmental networks: Adanya 

keterlibatan anggota yang lebih tinggi, tidak hanya sekedar pertukaran informasi tetapi 

dikombinasikan dengan pendidikan dan pelayanan yang secara langsung meningkatkan 

kapasitas informasi daerah untuk melaksanakan solusi atas masing-masing persoalannya; (3) 

outreach networks: jaringan antar daerah lebih solid dengan adanya program strategi untuk 

masing-masing daerah yang diadopsi dan dilaksanakan di daerah lain; dan (4) action 

networks: daerah-daerah secara bersama-sama membuat serangkaian program aksi 

bersama-sama yang dijalankan oleh masing-masing daerah  sesuai dengan proporsi dan 

kemampuannya masing-masing.  

“Lembaga Kerja sama” seharusnya juga memiliki lingkup otoritas yang kuat dalam 

bentuk pengaturan yang ketat terhadap anggota dengan sanksi yang tegas bagi yang 

melanggar kesepakatan. Dalam prakteknya, pengaturan yang ketat terhadap anggota tidak 

pernah dibuat dan setiap ada pelanggaran kesepakatan selalu diselesaikan dengan cara-cara 

persuasif dengan semangat kemitraan. “Lembaga Kerja sama” juga menuntut adanya pola 
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relasi dalam bentuk pelibatan anggota yang tinggi dalam upaya memecahkan permasalahan 

bersama.  

2. Pengelolaan Kerja sama 

Pada umumnya pengelolaan kerja sama antar daerah baik di Indonesia maupun di 

beberapa negara terbagi kedalam dua pola yaitu pengelolaan oleh tenaga profesional dan 

pengelolaan yang terintegrasi pada pemerintahan daerah. Pada pengelolaan profesional, 

pengeloaaan lembaga kerja sama dilimpahkan kepada kelompok profesional yang direkrut 

secara khusus untuk mengelola aktivitas kerja sama. Dalam beberapa kasus model ini  sangat 

mempercepat terjadinya proses kerja sama antar daerah karena kepercayaan anggota 

terhadap pengelola cukup tinggi karena mereka dianggap independen tidak memihak 

kepada salah satu anggota. Kelemahannya, aktivitas yang dilakukan oleh lembaga kerja sama 

ini sulit terintegrasi dengan unit-unit kerja di pemerintah daerah. 

Pengelolaan yang terintegrasi dengan lembaga pemerintah daerah adalah 

pengelolaan kerja sama antar daerah yang sepenuhnya melekat dalam unit-unit reguler 

pemerintah tanpa melibatkan tenaga profesional. Model ini tidak terlalu mempercepat 

terjadinya proses kerja sama antar daerah karena sangat berpeluang terjebak dalam logika 

birokrasi dalam proses pengembangan kerja sama antar daerah. Di samping itu, tingkat 

kepercayaan anggota rendah terhadap pelaksana karena dianggap tidak netral terhadap 

salah satu anggota. Hanya saja dalam model ini mempunyai kekuatan yaitu tingginya tingkat 

integrasi antara aktivitas kerja sama antar daerah dengan unit-unit kerja di pemerintah 

daerah karena pengelolaannya memang di bawah pemerintah daerah. 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada lembaga kerja sama antar daerah melihat kesetaraan 

anggota dengan mengandalkan mekanisme kerja yang bersifat networking atau hierarkhis.  

Mekanisme kerja yang bersifat networking memandang anggota memiliki tingkat kesetaraan 

yang sama. Keputusan didasarkan pada inter-relasi yang dilakukan oleh daerah, yang 

masing-masing daerah bersifat bebas dan mandiri untuk melakukan relasi satu sama lain. 

Dalam struktur ini tidak ada struktur kewenangan sentral dan tujuan dari kerja sama 

tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama dari para anggotanya. Mekanisme kerja 

yang bersifat hierarkhis menganggap ada hubungan yang bersifat hierarkhis antar anggota. 

Proses pembuatan keputusan bersifat top-down dan tidak melibatkan anggota. 

  



94 
 

4. Kerangka Regulasi 

Dalam melakukan kerja sama antar daerah perlu disepakati apakah hanya akan 

mengatur pelaksanaan perjanjian induk atau sampai mengatur hal-hal yang bersifat teknis. 

Kerangka regulasi ini menjadi penting untuk diperhatikan karena semakin teknis hal-hal yang 

diatur dalam perjanjian kerja sama maka semakin jelas tujuan yang hendak dicapai.  

5. Sumber Pendanaan  

Lembaga kerja sama antar daerah harus memiliki sumber pendanaan yang jelas. 

Keberadaan sumber pendanaan akan menjamin keberlangsungan dari lembaga kerja sama 

antar daerah tersebut. Sumber pendanaan lembaga kerja sama dapat berasal dari iuran 

anggota maupun sumbangan dari pihak ketiga. Sepanjang tidak mengikat dan mewajibkan 

syarat-syarat khusus sumber pendanaan dari pihak ketiga dapat dijadikan solusi. Namun, 

agar pelaksanaan kerja sama antar daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan 

oleh para anggotanya maka sumber pendanaan yang berasal dari iuran anggota menjadi 

pilihan paling ideal.  

6. Sistem Pendukung 

Untuk bisa dapat tetap eksis, lembaga kerja sama antar daerah harus memiliki 

jaringan yang kuat baik kepada lembaga pemerintah maupun kepada lembaga non 

pemerintah yang lainnya. Jaringan ini mutlak diperlukan agar eksistensi lembaga dapat 

terjaga. Beberapa lembaga yang perlu dibangun jaringannya sebagai sistem pendukung dari 

lembaga kerja sama antar daerah adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga 

donor, dan sesama lembaga kerja sama antar daerah yang lain. Terkoneksinya hubungan 

antar lembaga kerja sama antar daerah sangat membantu keberlangsungan dari lembaga 

tersebut. Inter-koneksi dapat dilakukan dengan komunikasi melalui telepon atau surat 

menyurat antar pengelola. Namun dalam era teknologi sekarang ini inter-koneksi lebih afdol 

apabila dilakukan dengan membuka situs resmi internet yang saling terhubung diantara 

lembaga kerja sama antar daerah. 

Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila inter-koneksi ini terjalin. Antar 

lembaga kerja sama dapat melakukan brainstorming (curah pendapat) mengenai berbagai 

permasalahan sejenis yang dihadapi oleh para pengelola. Mereka juga sekaligus dapat 

melakukan benchmarking (mencontoh) terhadap kegiatan baik (best practice) yang telah 

dilakukan oleh lembaga kerja sama antar daerah yang lainnya. Dalam kadar tertentu 

terjalinnya koneksi antar lembaga ini dapat menciptakan kohesifitas di antara mereka 
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sehingga keberadaan sesama lembaga ini dapat menjadi kelompok penekan (preasure 

group) bagi pemerintah pusat dalam memperjuangkan berbagai kepentingan lembaga 

mereka, seperti misalnya perlunya pemberian subsidi oleh pemerintah pusat kepada 

lembaga kerja sama antar daerah. 

6.2 REKOMENDASI POLA KERJA SAMA 

6.2.1 Analisis yang Mendasari Pola Kerja sama 

a. Tipologi Klassen  

Berdasarkan konsep analisis tipologi Klassen yang diuraikan pada Bab III, Gambar 

VI-1 menunjukkan kriteria pengelompokkan wilayah kabupaten/kota di Daerah Perbatasan 

Kabupaten Kampar berdasarkan klasifikasi keempat kuadran secara lebih rinci. Data yang 

digunakan dalam kajian ini adalah  laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita tanpa 

migas tahun 2012 untuk tiap-tiap kabupaten/kota di Daerah Perbatasan Kabupaten Kampar 

(lihat Tabel 27). 

 

Gambar 9 Klasifikasi Tipologi Klassen Pengelompokkan Wilayah Kabupaten/Kota Daerah 

Perbatasan Kabupaten Kampar 

Tabel 27 Data Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) dan PDRB per Kapita (Juta Rupiah/Jiwa) 

No 

Daerah Perbatasan Kabupaten Kampar Laju Pertumbuhan 
Ekonomi Tahun 

2012 (%) 

PDRB per Kapita 
Tahun 2012 
(Juta/Jiwa) 

Provinsi Kabupaten/Kota 

1 Riau Kuantan Singingi 7,39 11,56 

2 Riau Pelalawan 7,16 10,78 

3 Riau Siak 7,54 10,86 

4 Riau Rokan Hulu 7,48 5,72 

 
Kuadran I 

Wilayah Cepat Maju dan Cepat 
Tumbuh 

 

 
Kuadran II 

Wilayah Maju, Tetapi Tertekan 

 
 

 
Kuadran IV 

Wilayah Berkembang Cepat 

 
 

 

 
Kuadran III 

Wilayah Relatif Tertinggal 
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No Daerah Perbatasan Kabupaten Kampar Laju Pertumbuhan 
Ekonomi Tahun 

2012 (%) 

PDRB per Kapita 
Tahun 2012 
(Juta/Jiwa) 

5 Riau Pekanbaru 10,57 11,36 

6 Riau Kampar 7,44 7,25 

7 Sumatera Barat Lima Puluh Kota 6,37 9,05 

Rata-rata 7,71 9,51 

Sumber: BPS (2012), diolah 

Dengan menggunakan  matriks Klassen seperti yang terlihat pada Gambar 11, 

seluruh kabupaten/kota di Daerah Perbatasan Kabupaten Kampar dapat dikelompokkan ke 

dalam 4 kuadran berdasarkan dua indikator (PDRB per kapita dan laju pertumbuhan 

ekonomi), yaitu: wilayah cepat maju dan cepat tumbuh (kuadran I), wilayah maju tapi 

tertekan (kuadran II), wilayah relatif terbelakang (kuadran III), dan wilayah berkembang 

cepat (kuadran IV). Pengelompokan ini bersifat dinamis, karena sangat tergantung pada 

perkembangan kegiatan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota. Artinya, dari 

waktu ke waktu pengelompokan akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan laju 

pertumbuhan ekonomi dan besarnya PDRB per kapita di kabupaten/kota Daerah Perbatasan 

Kabupaten Kampar.  

Gambar 10 menunjukkan  hasil analisis scatterplot tipologi Klassen. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB 

per kapita di Kabupaten/Kota Daerah Perbatasan Kabupaten Kampar masing-masing adalah 

sebesar 7,71% dan Rp. 9.510.000,-/tahun.  

 

Gambar 10 Scatterplot Kabupten/Kota di Daerah Perbatasan Kabupaten Kampar 

Berdasarkan Kriteria Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita 

Maju Maju, tertekan 

Relatif 
Tertinggal
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Berdasarkan hasil klasifikasi tipologi Klassen, hanya Kota Pekanbaru yang masuk dalam 

kategori wilayah kuadran I atau wilayah maju. Wilayah yang ada pada kuadran ini memiliki 

nilai pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita rata-rata Kabupaten/Kota Daerah Perbatasan 

Kabupaten Kampar. Pesat dan majunya Kota Pekanbaru sangat mungkin dipengaruhi oleh 

status Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi, yang tentunya menjadi pusat kegiatan 

ekonomi di Provinsi Riau. 

Analisis klassen juga menunjukkan bahwa tidak ada kabupaten/kota di Daerah 

Perbatasan Kabupaten Kampar yang termasuk dalam  kuadran IV.  Hampir seluruh 

kabupaten/kota di Daerah Perbatasan Kabupaten Kampar termasuk ke dalam kuadran II dan 

III, yang berarti bahwa enam wilayah kabupaten/kota di Daerah Perbatasan Kabupaten 

Kampar tergolong wilayah yang tingkat pertumbuhan ekonominya lebih lambat 

dibandingkan rata-rata wilayah. Dari keenam wilayah tersebut, tiga diantaranya masuk 

dalam kategori wilayah maju namun tertekan, dan tiga wilayah lainnya masuk dalam 

kategori relatif tertinggal. Wilayah yang masuk dalam kategori yang kedua (relatif tertinggal) 

adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. 

Kabupaten Kampar mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dalam 

kurun waktu 2007-2011, di mana penurunan laju ekonomi cukup signifikan terjadi pada 

tahun 2009-2010  dari 7,42%  (periode sebelumnya) menjadi 3,03%. Periode selanjutnya 

meningkat kembali menjadi 6,19% dan terus mengalami peningkatan menjadi 7,44% pada 

tahun 2012. Namun, walau laju ekonomi Kabupaten Kampar mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, nilai laju tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata laju 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota daerah perbatasan Kampar. Nilai PDRB per kapita 

Kabupaten Kampar juga masih di bawah rata-rata PDRB kabupaten/kota daerah perbatasan 

Kampar. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 

2012 termasuk dua terendah (masing-masing Rp 7.250.000,-/jiwa dan Rp 5.720.000,-/jiwa) 

di antara kabupaten/kota daerah perbatasan lainnya. 

Keberadaan Kabupaten Kampar di kuadran III dalam tipologi klassen wilayah 

perbatasan Kampar sangat disayangkan karena Kabupaten Kampar merupakan wilayah yang 

sangat strategis, di mana berbatasan langsung dengan ibukota provinsi dan dekat dengan 

negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Konektivitas yang dimiliki Kabupaten Kampar 

relatif lebih baik.  
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Pertumbuhan ekonomi dan aspek lainnya bersifat dinamis, Kabupaten Kampar harus 

mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Hal utama lainnya yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar adalah dengan meningkatkan 

interaksi antara Kabupaten Kampar dan kabupaten/kota daerah perbatasan sekitarnya 

bahkan dengan wilayah lain dalam cakupan yang lebih luas. Dengan demikian, di waktu yang 

akan datang, Kabupaten Kampar tidak lagi berada pada kategori daerah relatif tertinggal, 

namun secara bertahap dapat terus berkembang menuju kuadran III dan selanjutnya berada 

di kuadran I (menjadi daerah maju). 

6.2.2 Sepuluh Objek Kerja Sama Kampar – Pekanbaru yang Dirincikan 

Olberding (2010) mengatakan bahwa untuk mengembangkan suatu kawasan, antar 

pemerintah daerah yang berdekatan dapat saling bekerjasama, terlebih apabila antar 

pemerintah daerah tersebut memiliki permasalahan bersama. Melalui kerjasama antar 

daerah sinergi pembangunan dapat dilakukan  sehingga efisiensi pembangunan akan dapat 

dicapai. Sebagaimana pandangan Olberding di atas, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru 

sebagai kabupaten/kota yang saling berdekatan juga memiliki permasalahan pembangunan 

yang dapat diselesaikan bersama melalui kegiatan kerjasama antar daerah. Berbagai bidang 

kerja sama tersebut tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota 

Pekanbaru dengan Pemerintah Kabupaten kampar No. 100/PEM/273/2013 dan No. 119/319 

TAPEM-MoU/2013 tentang Kerjasam Pembangunan Daerah. Berdasarkan Surat Kesepakatan 

Bersama tersebut, terdapat sepuluh bidang kerja sama yang meliputi pendidikan, kesehatan, 

perdagangan, penataan ruang, jaringan jalan, transportasi umum, pelayanan air bersih, 

persampahan, pariwisata dan promosi daerah. 

Surat Kesepakatan Bersama ini juga mengatur tentang tata cara implementasinya. 

Ditetapkan bahwa untuk pelaksanaan MoU ini, masing-masing kepala daerah akan menunjuk 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan bidang yang 

dikerjasamakan, untuk kemudian para Kepala SKPD itu melakukan koordinasi dalam 

menyiapkan, membahas, dan mengkaji objek kerja sama hingga akhirnya dituangkan dengan 

perjanjian kerja sama antar kepala SKPD. 

Sebagai bagian dari kajian ini, sepuluh bidang yang dikerjasamakan dengan kota 

Pekanbaru ini akan didetailkan sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi SKPD-SKPD 

sektoral dan juga Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menindaklanjuti MoU 

yang sudah ditandatangani. Masing-masing bidang kerja sama dirincikan menurut aspek-

aspek sebagai berikut: 
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1. Permasalahan yang perlu dikerjasamakan 

2. Program/kegiatan yang dapat dilakukan bersama 

3. Mekanisme pengelolaan kerja sama 

4. Pengelola kerja sama 

5. Sumber pembiayaan 

6. Keuntungan kerja sama 

7. Pembagian hasil 

8. Bentuk kelembagaan 

9. Dasar legalitas 

10. Benchmark, diambil dari kerja sama antar daerah lainnya yang serupa. 

Perincian masing-masing bidang kerja sama menurut sepuluh aspek tersebut 

ditampilkan pada tabel sebagai berikut. 



100 
 

Tabel 28. Sepuluh Objek Kerja Sama antar Daerah Kampar – Pekanbaru yang Dirincikan 

No
. 

Objek Kerja 
Sama 

Permasalahan 
yang Perlu 
Dikerjasamakan 

Program 
Kegiatan  

Mekanisme 
Pengelolaan 

Pengelola 
Kerjasama 

Sumber 
Pembiayaan  

Keuntungan 
Kerjasama 

Pembagian 
Hasil 

Bentuk 
Kelembaga
an  

Dasar 
Legalitas 

Benchmark 

1 Bidang 
Pendidikan 

Banyak anak 
Kampar sekolah 
di Pekanbaru 
atau sebaliknya 
sehingga 
diperlukan 
koordinasi antar 
daerah 
mengenai 
penyediaan 
ruang kelas, 
kebijakan 
sekolah gratis 
(siapa yang 
menanggung) 
dan 
kemungkinan 
adanya 
perbedaan 
muatan lokal di 
kedua daerah 

1.Pelayanan 
pendidikan 
lintas daerah 
perbatasan  

Koordinasi antar 
Dinas Pendidikan 
Kampar dan 
Pekanbaru 
mengenai: 

SKPD Teknis (Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten Kampar 
dan Kota 
Pekanbaru) 

APBD 
Kabupaten 
Kampar dan 
Kota Pekanbaru 

Peserta didik 
dari warga 
Kampar dapat 
bersekolah di 
Pekanbaru  

  
Sekretariat 
Bersama 
Kerjasama 
Antar 
Daerah 

Kesepakatan 
bersama antar 
SKPD terkait 
(Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Kampar dan 
Kota 
Pekanbaru) 

KSAD Pawonsari 
(Pacitan, 
Wonogiri dan 
Wonosari) 

2. Penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
pendidikan   

1.Perlu tidaknya 
pembatasan 
jumlah siswa 
belajar lintas 
kabupaten 

  2.Koordinasi 
pembiayaan siswa 
miskin melalui 
kebijakan sekolah 
gratis 

  3.Koordinasi 
penerapan muatan 
lokal  

  Apabila Satuan 
Pendidikan ada di 
Kampar maka 
gedung yangg 
membangun 
Kampar, meubelair 
dari Pekanbaru 

  Apabila Satuan 
Pendidikan ada 
Pekanbaru maka 
gedung yang 
membangun 
Pekanbaru, 
meubelair dari 
Kampar 
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No
. 

Objek Kerja 
Sama 

Permasalahan 
yang Perlu 
Dikerjasamakan 

Program 
Kegiatan  

Mekanisme 
Pengelolaan 

Pengelola 
Kerjasama 

Sumber 
Pembiayaan  

Keuntungan 
Kerjasama 

Pembagian 
Hasil 

Bentuk 
Kelembaga
an  

Dasar 
Legalitas 

Benchmark 

Adanya 
kesenjangan 
kualitas antara 
pendidikan di 
kabupaten 
Kampar dengan 
sekolah-sekolah 
unggulan di kota 
Pekanbaru 

Penggunaan 
bersama 
sarana 
prasarana 
pendidikan 
(laboratorium 
dll) pada 
waktu-waktu 
tertentu 

Koordinasi antara 
Dinas Pendidikan 
Kampar dan 
Pekanbaru serta 
sekolah-sekolah 
yang akan terlibat 
dalam kegiatan 
tersebut 

SKPD Teknis (Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten Kampar 
dan Kota 
Pekanbaru) 

APBD 
Kabupaten 
Kampar dan 
Kota Pekanbaru 

Sebagai upaya 
menuju 
penyetaraan 
kualitas 
penyelenggaraa
n pendidikan 

  
Sekretariat 
Bersama 
Kerjasama 
Antar 
Daerah 

Kesepakatan 
bersama antar 
SKPD terkait 
(Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Kampar dan 
Kota 
Pekanbaru) 

  

Peserta didik 
dari sekolah-
sekolah di 
kabupaten 
Kampar 
mendapatkan 
akses, 
pengetahuan, 
dan 
pengalaman di 
sekolah-sekolah 
dengan standar 
lebih tinggi 

  
    

2 Bidang 
Kesehat an 

Masyarakat 
Kampar yang 
domisilinya 
berbatasan 
dengan 
Pekanbaru 
terlalu jauh 
apabila ingin 
berobat ke 
Kampar, 
namun apabila 
ingin berobat 
ke Pekanbaru 
terkena 
kendala aturan 

1. Penentuan 
tarif layanan 
kesehatan 

Menyamakan  
tarif pelayanan 
kesehatan di 
Puskesmas di 
wilayah 
perbatasan. 

SKPD Teknis 
(Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Kampar dan Kota 
Pekanbaru)  

APBD 
Kabupaten 
Kampar dan 
Kota 
Pekanbaru 

Warga Kampar 
mendapat 
pelayanan 
kesehatan di 
Pekanbaru 
dengan 
standar biaya 
Kampar 

  
Sekretariat 
Bersama 
Kerja Sama 
antar 
daerah 

Kesepakatan 
bersama 
antar antar 
Dinas 
Kesehatan 
Kampar 
dengan 
Pekanbaru 

KSAD 
Ratubangnegor
o (Kabupaten 
Blora, Tuban, 
Rembang, &  
Bojonegoro) 

2. Pelayanan 
Jamkesmas 
dan Jamkesda 

1. Menyepakati 
penggunaan 
layanan fasilitas 
Jamkesmas dan 
Jamkesda bagi 
warga miskin 
lintas kabupaten. 
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No
. 

Objek Kerja 
Sama 

Permasalahan 
yang Perlu 
Dikerjasamakan 

Program 
Kegiatan  

Mekanisme 
Pengelolaan 

Pengelola 
Kerjasama 

Sumber 
Pembiayaan  

Keuntungan 
Kerjasama 

Pembagian 
Hasil 

Bentuk 
Kelembaga
an  

Dasar 
Legalitas 

Benchmark 

penggunaan 
fasilitas 
layanan 
kesehatan 
sesuai wilayah 
domisili 

3. 
Penanggulang
an penyakit 
menular di 
areal 
perbatasan 

2. Jaminan 
Kesehatan 
Daerah 
(Jamkesda) 
Kabupaten 
Kampar yang 
berada di 
perbatasan bisa 
dirujuk ke Rumah 
Sakit Umum 
Daerah (RSUD) di 
Pekanbaru. 

  Fogging bersama  
(terjadwal dan 
periodik) di areal 
perbatasan yang 
berpotensi 
terjangkit wabah 
DBD. 
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No
. 

Objek Kerja 
Sama 

Permasalahan 
yang Perlu 
Dikerjasamakan 

Program 
Kegiatan  

Mekanisme 
Pengelolaan 

Pengelola 
Kerjasama 

Sumber 
Pembiayaan  

Keuntungan 
Kerjasama 

Pembagian 
Hasil 

Bentuk 
Kelembaga
an  

Dasar 
Legalitas 

Benchmark 

3 Bidang 
Perdagang
an 

Masing-
masing daerah 
memiliki 
produk 
unggulan yang 
berbeda, 
namun 
memiliki 
kendala dalam 
bidang 
pemasarannya 

Pemasaran 
produk 
unggulan 
daerah  

Menyelenggarak
an pasar lelang 
produk daerah 

Dinar 
Perdagangan 
Kabupaten/Kota 
kota yang 
ketempatan  

Sharing APBD 
kabupaten/ko
ta 

Produk 
unggulan 
derah dikenal 
di luar 
kabupaten  

  Sekretariat 
Bersama 
(Sekber) 
atau 
Forum 
Koordinasi 
Kerja 
Sama 
Antar 
Daerah 

MoA antara 
Dinas 
Perdaganga
n Kabupaten 
Kampar dan 
Kota 
Pekanbaru  

RM (Regional 
Manager) 
Barlingmascak
eb 
(Banjarnegara, 
Purbalingga, 
Banyumas, 
Cilacap dan 
Kebumen) 

4 Bidang 
Penataan 
Ruang  

Ketidakjelasan 
batas antar 
kabupaten 

1. Penegasan 
tata batas 
Kampar-
Pekanbaru 

Penyelesaian 
dan penetapan 
batas wilayah 

Dinas Cipta Karya 
dan Tata Ruang 
Kab. Kampar dan 
Kota Pekanbaru 

APBD Kab. 
Kampar dan 
Kota 
Pekanbaru 

Batas wiayah 
kabupaten 
menjadi jelas 

  Sekretariat 
Bersama 
Kerjasama 
Antar 
Daerah 

MoA antara 
Dinas Cipta 
Karya dan 
Tata Ruang 
Kabupaten 
Kampar dan  
Kota 
Pekanbaru 

  

2. Sharing 
biaya 
pembuatan 
pilar batas 

Sharing 
pembiayaan 
proporsi 
pengadaan pilar 
batas wilayah 
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No
. 

Objek Kerja 
Sama 

Permasalahan 
yang Perlu 
Dikerjasamakan 

Program 
Kegiatan  

Mekanisme 
Pengelolaan 

Pengelola 
Kerjasama 

Sumber 
Pembiayaan  

Keuntungan 
Kerjasama 

Pembagian 
Hasil 

Bentuk 
Kelembaga
an  

Dasar 
Legalitas 

Benchmark 

5 Bidang 
Transporta
si 

Penataan jalur 
transporatasi 
di wilayah 
perbatasan 
akibat 
berkembangn
ya wilayah 
Kota 
Pekanbaru ke 
arah 
kabupaten 
Kampar 

Pembanguna
n Terminal 
Terpadu  

Membuat 
terminal secara 
terpadu dengan 
lokasi terminal di 
kab. Kampar 
tetapi 
pengelolaannya 
dilakukan oleh 
Kota Pekanbaru 
dengan regulasi 
Kota Pekanbaru 

Dinas 
Perhubungan 
Kota Pekanbaru 

APBD 
Pekanbaru  

Wilayah 
Kampar 
berkembang, 
wilayah 
Pekanbaru 
tertata, 
Kabupaten 
mandapat 
retribusi 
parkir 

40 % 
pendapatan 
untuk 
Pekanbaru, 
40% untuk 
Kampar, 
20% untuk 
operasional 

Sekretariat 
Bersama 
(Sekber) 
atau 
Forum 
Koordinasi 
Kerja 
Sama 
Antar 
Daerah 

MoU Bupati 
dan 
Walikota 
atau Surat 
Keputusan 
Gubernur 

Pengelolaan 
Terminal 
Purabaya 
Bungurasih di 
Surabaya dan 
pengelolaan 
terminal 
Landungsari 
Malang 

 

Pembanguna
n jaringan 
transportasi 
massa Trans 
Metro 

Kesepakatan 
pembangunan 
halte 
pemberhentian 
yang masuk ke 
dalam wilayah 
Kabupaten 
Kampar dan 
Kota Pekanbaru, 
jalur 
transportasi, dan 
kesesuaian tarif 

Dinas 
Perhubungan 
Kabupaten 
Kampar 

APBD Kampar     Badan 
Usaha 
Bersama 
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No
. 

Objek Kerja 
Sama 

Permasalahan 
yang Perlu 
Dikerjasamakan 

Program 
Kegiatan  

Mekanisme 
Pengelolaan 

Pengelola 
Kerjasama 

Sumber 
Pembiayaan  

Keuntungan 
Kerjasama 

Pembagian 
Hasil 

Bentuk 
Kelembaga
an  

Dasar 
Legalitas 

Benchmark 

Adanya 
peluang 
pengembanga
n interkoneksi 
antara 
angkutan luar 
kota 
Bangkinang - 
Pekanbaru 
dengan jalur 
TransMetro 

    

          

6 Bidang 
Jaringan 
Jalan 

Kurang 
terpadunya 
pembangunan 
jaringan jalan 
di kawasan 
perbatasan 
sehingga 
berpotensi 
membuat 
penataan 
kawasannya 
menjadi tidak 
teratur 

Pembanguna
n jaringan 
jalan di 
perbatasan  

Masing-masing 
kabupatenkota 
membangun 
jaringan jalan di 
wilayahnya 
secara 
terkoordinasi 

Dinas PU 
Kabupaten 
Kampar dan Kota 
Pekanbaru 

APBD Kab. 
Kampar dan 
Kota 
Pekanbaru 

Meningkatnya 
kelancaran 
transportasi 
wilayah   

  Sekretariat 
Bersama 
(Sekber) 
atau 
Forum 
Koordinasi 
Kerja 
Sama 
Antar 
Daerah 

MoA antara 
Dinas 
Pekerjaan 
Umum (PU) 
Kabupaten 
Kampar 
dengan Kota 
Pekanbaru  

Pembangunan 
jalan Pacitan-
Wonogiri-
Wonosari 
(Pawonsari) 

Pembanguna
n jalan outer 
ringroad 

Pembangunan 
jaringan jalan 
outer ringroad di 
perbatasan Kota 
Pekanbaru-
Kampar 

Dinas PU 
Kabupaten 
Kampar dan Kota 
Pekanbaru 

Meningkatnya 
pelayanan 
angkutan bagi 
masyarakat 

Banjarkebuka, 
antara 
Kabupaten 
Banjarnegara, 
Kebumen dan 
Pekalongan 
dalam 
pembangunan 
infrastruktur 
jalan 

Memperpend
ek jarak 
tempuh 
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No
. 

Objek Kerja 
Sama 

Permasalahan 
yang Perlu 
Dikerjasamakan 

Program 
Kegiatan  

Mekanisme 
Pengelolaan 

Pengelola 
Kerjasama 

Sumber 
Pembiayaan  

Keuntungan 
Kerjasama 

Pembagian 
Hasil 

Bentuk 
Kelembaga
an  

Dasar 
Legalitas 

Benchmark 

7 Bidang 
Persampaha
n 

Berkembangnya 
kota Pekanbaru 
menimbulkan 
masalah 
sulitnya daerah 
Pekanbaru 
dalam 
mengelola 
sampah. Untuk 
mengatasinya 
ada 
kecenderungan 
Pekanbaru 
membuang 
sampah ke 
daerah 
pinggiran kota 
(terutama ke 
arah wilayah 
Kampar). Untuk 
mengantisipasin
ya dibutuhkan 
kerja sama 
dalam 
pengelolaan 
sampah agar 
tidak 
berdampak 
buruk bagi 
penduduk 
Kampar 
terutama yang 
berada di 
daerah 
perbatasan 

Pelayanan 
sampah lintas 
wilayah 
administrasi, 
penetapan 
lokasi TPPAS 
regional, 
pembiayaan 
pengelolaan 
sampah 
regional. 

Kabupaten Kampar 
menyediakan 
lahan, kota 
Pekanbaru 
membiayai 
pembangunan 
Tempat 
Pengolahan & 
Pemrosesan Akhir 
Sampah 

Badan Usaha 
Pengelolaan 
Sampah Terpadu 
(dibentuk oleh dua 
kabupaten/kota) 

APBD 
Kabupaten 
Kampar dan 
Kota Pekanbaru 

Apabila 
diperoleh 
keuntungan 
hasilnya dibagi 
antara 
Kabupaten 
Kampar, Kota 
Pekanbaru dan 
Badan 
Pengelola 
TPPAS 

Kalau 
pengolahan 
limbah 
menghasilkan 
kuntungan 
berupa 
pupuk 
organik yang 
laku dijual 
maka 
mekanisme 
pembagian 
keuntungann
ya misalnya: 
40% untuk 
biaya 
operasional 
badan 
pengelola, 
30% untuk 
kabupaten 
Kampar, 30% 
untuk Kota 
Pekanbaru 

Badan 
Usaha 
Bersama 

Surat 
kesepakatan 
bersama antar 
Bupati/Waliko
ta 

Kerja sama 
pengelolaan 
sampah terpadu 
di wilayah 
Malang Raya 
(Kota Batu, Kota 
malang dan 
Kabupaten 
Malang) 

Biaya operasional 
dibebankan 
kepada masing-
masing daerah 
dengan 
perhitungan 
berdasarkan 
jumlah volume 
sampah yang 
dibuang ke TPPAS 
dari masing-
masing daerah. 
Misal: untuk 1 m3 
sampah yang 
dibuang dibebani 
biaya 10 ribu 
rupiah.  

Sekber 
Kartamantul 
(Kota 
Yogyakarta, 
Kabupaten 
Sleman dan 
Bantul) 

Untuk biaya 
pengolahan limbah 
Kota Pekanbaru 
menanggung 75% 
dari total biaya & 
Kab. Kampar 25% 
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No
. 

Objek Kerja 
Sama 

Permasalahan 
yang Perlu 
Dikerjasamakan 

Program 
Kegiatan  

Mekanisme 
Pengelolaan 

Pengelola 
Kerjasama 

Sumber 
Pembiayaan  

Keuntungan 
Kerjasama 

Pembagian 
Hasil 

Bentuk 
Kelembaga
an  

Dasar 
Legalitas 

Benchmark 

8 Bidang 
Pelayanan 
Air Bersih 

Kabupaten 
Kampar 
memiliki 
sumber air 
bersih yang 
berlimpah 
sedangkan 
Kota 
Pekanbaru 
memiliki 
keterbatasan 
sumber air 
bersih untuk 
melayani 
kebutuhan 
masyarakat  

Penyediaan air 
bersih 

Ada dua cara: 

 
  

Tambahan 
pendapatan 
dari pelanggan 
penduduk 
Pekanbaru 

100 % 
keuntungan 
untuk PDAM 
Kampar 

  

Kesepakatan 
antara PDAM 
Kampar dan 
PDAM 
Pekanbaru 

  

1. Kampar 
mengolah air 
bersih sendiri dan 
menjualnya ke 
Pekanbaru 

PDAM 
Kampar 

Dana 
operasional 
PDAM Kampar  

PDAM Kampar 
mendapat 
tambahan 
pendapatan  

  Forum 
Koordinasi 
Kerja Sama 
Antar 
Daerah  

2. Kampar dan 
Pekanbaru 
mengelola 
bersama air 
bersih  

PDAM Kampar 
dan PDAM 
Pekanbaru 

      Badan 
Usaha 
Bersama 

Pemeliharaan 
air baku 

Mekanismenya: 
Kampar 
menyediakan air 
baku, PDAM 
Pekanbaru 
mengolah dan 
menjual ke warga 
Pekanbaru 

          

Sertifikasi air 
bersih Rumbio 

Penyaluran air 
bersih yang 
tersertifikasi yang 
berasal dari 
Rumbio dan 
didistribusikan 
untuk konsumsi 
Pekanbaru 
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No
. 

Objek Kerja 
Sama 

Permasalahan 
yang Perlu 
Dikerjasamakan 

Program 
Kegiatan  

Mekanisme 
Pengelolaan 

Pengelola 
Kerjasama 

Sumber 
Pembiayaan  

Keuntungan 
Kerjasama 

Pembagian 
Hasil 

Bentuk 
Kelembaga
an  

Dasar 
Legalitas 

Benchmark 

9 Bidang 
Pariwisata 

Setiap daerah 
memiliki obyek 
pariwisata 
dengan ciri khas 
masing-masing 
tetapi sulit 
untuk 
dikembangkan 

Promosi 
pariwisata 
daerah 

Dinas Pariwisata 
Kabupaten Kampar 
dan Kota 
Pekanbaru 
melakukan 
promosi obyek 
pariwisata daerah 
secara bersama 

Dinas Pariwisata 
Kabupaten Kampar 
dan Kota 
Pekanbaru  

APBD 
Kabupaten 
Kampar dan 
Kota Pekanbaru 

Setiap 
wisatawan yang 
berkunjung ke 
suatu obyek 
wisata (baik di 
Kampar 
maupun 
Pekanbaru) 
berdampak 
pada tambahan 
penerimaan 
pendapatan 
retribusi wisata 
di kedua daerah  

Untuk obyek 
wisata yg 
dipaketkan 
pembagian 
penerimaan 
retribusinya: 
Misal: 80% 
untuk daerah 
dimana 
wisatawan 
membeli tiket 
obyek wisata,  
20% untuk 
daerah 
dimana 
obyek 
wisatanya 
menjadi 
paket 
terusannya 

Sekretariat 
Bersama 
Kerja Sama 
Antar 
Daerah atau 
Lembaga 
Kerja Sama 
Antar 
Daerah  

Kesepakatan 
bersama 
Dinas 
Pariwisata 
Kampar dan 
Pekanbaru 
atau 
kesepakatan 
bersama 
kepala daerah  

Barlingmascakeb 
(Banjarnegara, 
Purbalingga, 
Banyumas, 
Cilacap dan 
Kebumen) 

Penetapan 
tiket obyek 
wisata secara 
terpadu 

Menetapkan 
paket-paket wisata 
di kedua daerah 
dengan menjual 
tiket terusan 

Pembuatan 
pusat informasi 
wisata bersama 

Menyepakati 
harga tiket terusan 
dengan pembagian 
pendapatan secara 
adil 

  Membangun Pusat 
Informasi yang 
dibangun bersama 
berwujud baik fisik 
maupun website  

10 Bidang 
Promosi 
Daerah  

Masing-
masing daerah 
memiliki 
keunggulan 
potensi 
ekonomi 
daerah tetapi 
belum dikenal 
di luar daerah  

Promosi 
potensi 
ekonomi 
daerah  

Melakukan 
promosi potensi 
ekonomi 
masing-masing 
daerah secara 
bersama dengan 
cara: 

Badan Kerja 
Sama Antar 
Daerah atau 
Dinas/Badan 
Penanaman 
Modal dan 
Pengelolaan 
Perizinan  

APBD 
Kabupaten 
Kampar dan 
Kota 
Pekanbaru 

Potensi 
ekonomi 
daerah 
Kampar 
dikenal secara 
luas  

  Badan 
Kerja 
Sama 
Antar 
Daerah  

Kesepakatan 
bersama 
Dinas/Badan 
Penanaman 
Modal dan 
Pengelolaan 
Perizinan 
Kabupaten 
Kampar dan 
Kota 

Barlingmascak
eb 
(Banjarnegara, 
Purbalingga, 
Banyumas, 
Cilacap dan 
Kebumen) 
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No
. 

Objek Kerja 
Sama 

Permasalahan 
yang Perlu 
Dikerjasamakan 

Program 
Kegiatan  

Mekanisme 
Pengelolaan 

Pengelola 
Kerjasama 

Sumber 
Pembiayaan  

Keuntungan 
Kerjasama 

Pembagian 
Hasil 

Bentuk 
Kelembaga
an  

Dasar 
Legalitas 

Benchmark 

1.Mengundang 
calon investor  

Pekanbaru 

2. Mengikuti 
pameran 
pembangunan 
ke berbagai 
daerah atau luar 
negeri  

3. 
Penyelenggaraa
n event promosi 
daerah secara 
bergantian 

4. Penjualan 
produk melalui 
kegiatan 
pameran 
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6.2.3 Kelembagaan 

Tabel di atas, khususnya pada kolom “Bentuk Kelembagaan”, menunjukkan empat 

pilihan bentuk kelembagaan yaitu i) Sekretariat Bersama, ii) Forum Koordinasi, iii) Badan 

Usaha Bersama, dan iv) Badan Kerja Sama Antar Daerah. Pilihan mengenai bentuk 

kelembagaan apa yang digunakan pastinya ditentukan oleh objek apa yang dikerjasamakan 

dan program/kegiatan apa yang dilakukan. 

Dari berbagai praktek kerja sama antar daerah yang telah dijalankan di daerah-

daerah di Indonesia, terdapat contoh-contoh bentuk kelembagaan yang digunakan. 

Tentunya praktek-praktek ini dapat digunakan sebagai bahan pembanding bagi kabupaten 

Kampar dalam mengembangkan bentuk kelembagaan yang paling sesuai untuk mewadahi 

kerja sama yang hendak dijalin. 

Untuk format Sekretariat Bersama (Sekber), format ini salah satunya digunakan 

oleh kerja sama antar daerah Kartamantul (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul). 

Pada format ini, digunakan tenaga profesional untuk memegang posisi Direktur. Akan tetapi, 

Direktur ini tetap dibawah arahan Dewan Pengarah dengan Kepala Daerah sebagai Pembina 

Dewan Pengarah dan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana Hariannya. Bagan 

organisasinya ditampilkan pada gambar sebagai berikut. 

 

Gambar 11 Bagan Organisasi Sekretariat Bersama Kartamantul 
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Dengan format seperti ini, Kartamantul melangkah lebih jauh dari sekadar forum 

koordinasi saja (sebagaimana sifat Sekber pada umumnya), tetapi sudah sampai pada 

tataran aksi (action network). Hal ini bisa ditunjukkan dari diangkatnya tenaga profesional 

yang menduduki posisi Direktur. 

Ada pula format yang menggunakan seorang Regional Manager yang umumnya 

berasal dari kalangan profesional. Struktur semacam ini salah satunya diterapkan oleh 

Barlingmascakep (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen). Bagan 

organisasinya ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 12. Bagan Organisasi Dengan Regional Manager Yang Diterapkan Di 

Barlingmascakep 

Struktur terakhir adalah struktur yang tidak melibatkan tenaga profesional sama 

sekali. Keseluruhan posisi diduduki oleh pegawai dari pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Kelembagaan semacam ini diterapkan di Subosukawonosraten (Surakarta, 

Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Hal yang membedakan 

dengan dua struktur sebelumnya, selain tidak dilibatkannya tenaga profesional, adalah 
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sifatnya yang lebih mengarah kepada Forum Koordinasi sehingga tidak berorientasi pada aksi 

bersama. Bagannya ditampilkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 13. Bagan Organisasi Pada Forum Koordinasi Yang Diterapkan Di 

Subosukawonosraten 

Dari pembahasan aspek kelembagaan kerja sama antar daerah di atas, dengan 

pertimbangan agar pembentukan lembaga kerja sama antar daerah dapat berjalan dengan 

baik maka beberapa rekomendasi dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Apabila kerja sama antar daerah dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi secara bersama maka pola asosiasi intergovenmental management (IGM) 

nampaknya menjadi pilihan terbaik. Karena konsep intergovenmental management 

(IGM) memberikan kemungkinan penyelenggaraan manajemen yang terkendali penuh 

dengan sektor kerja sama yang jelas. Dengan demikian penyelesaian berbagai 

permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah dapat lebih mudah dilakukan  

2. Dilihat dari bidang-bidang yang dapat dikerja samakan pilihannya sangat tergantung 

dari kebutuhan masing-masing anggota. Namun, apabila pemenuhan kebutuhan jangka 

pendek yang dikejar, maka kerja sama dalam bidang penyediaan pelayanan publik dapat 

menjadi pilihan karena kerja sama dalam bidang ini memberi dampak langsung dan 

paling cepat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat  



113 
 

3. Dari sisi bentuk kerja sama, joint service agreement merupakan pilihan terbaik karena 

bentuk ini dapat lebih dapat mengekspresikan collective action sehingga lebih bisa 

menumbuhkan semangat kolaborasi antar pemerintah daerah.  

Sedangkan dari model kelembagaan, format yang dipilih sebaiknya menggunakann 

pola kelembagaan yang memiliki kewenangan sampai pada tahapan action networks. 

“Lembaga Kerja sama” seharusnya memiliki lingkup otoritas yang kuat dalam bentuk 

pengaturan yang ketat terhadap anggota dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggar 

kesepakatan. “Lembaga Kerja sama” juga menuntut adanya pola relasi dalam bentuk 

pelibatan anggota yang tinggi dalam upaya memecahkan permasalahan bersama. 
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PENUTUP 

 Mengembalikan kerja sama antar daerah kepada hakikatnya, ialah dilakukan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, semangat untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat inilah yang harus dibawa, diperjuangkan dan 

mendasari seluruh kerja sama yang sedang dan akan dijalin oleh kabupaten Kampar, 

tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip saling menguntungkan dengan daerah 

mitra. 

Laporan ini telah menyajikan tiga bidang yang dapat dikerjasamakan oleh kabupaten 

Kampar secara antar daerah, meliputi bidang pengembangan ekonomi wilayah, 

penyediaan pelayanan publik, dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentunya ketiga bidang 

tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kesejahteraan rakyat, dan 

diharapkan melalui kerja sama antar daerah dapat mempercepat pencapaian 

kesejahteraan rakyat tersebut. 

Kerja sama antar daerah tentunya juga tidak dapat disamaratakan antara satu 

daerah dengan daerah lainnya. Hal ini karena masing-masing daerah memiliki kebutuhan 

yang berbeda-beda untuk dikerjasamakan. Oleh karena itu, mengenali potensi kerja sama 

yang unik untuk masing-masing daerah juga menjadi hal yang penting dilakukan. Laporan 

ini juga telah menyajikan potensi kerja sama untuk masing-masing daerah tersebut. 

Pendalaman dilakukan terhadap kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah mitra 

kerja sama. Selain karena berbatasan langsung sehingga begitu banyak sektor yang 

beririsan, posisi kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi tentunya juga membawa nilai 

strategis tersendiri. 

Pada akhirnya, penyusun berharap semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 

kabupaten Kampar, sebagai esensi dari kerja sama antar daerah. 
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