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Yang terhormat para pembaca budiman dan sahabat pembangunan.

Salam sehat dan sejahtera dimanapun berada.

Seperti yang kita mengerti, saat ini ujian sulit sedang menghadang, 

yang terberat sejak krisis finansial Asia 1998/1999 yang lalu. Hampir 

semua negara di dunia sedang mencurahkan energi dan sumberdaya 

untuk mengatasi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Virus ini semakin 

ganas dengan bermutasi dalam varian baru sehingga lebih cepat 

menyebar dan menular. Sementara pengetahuan mengenai perilaku 

virus belum cukup untuk menghentikan  kematian yang ditimbulkan 

hingga mencapai 4 juta jiwa lebih secara global. Berbagai vaksin  Covid 

19 sedang dikembangkan dan disuntikkan kepada sebanyak mungkin 

penduduk bumi untuk penyelamatan. Konsensus untuk memutus rantai 

penularan dan penyebaran penyakit ini dengan perilaku yang lebih sehat 

dan membatasi kontak fisik serta pergerakan penduduk. Dalam waktu 

singkat situasi ini telah memiliki implikasi luas terhadap aktivitas sosial 

ekonomi masyarakat. Pemerintah dihadapkan pada trade-off antara 

menangani isu kesehatan atau menjaga perputaran perekonomian. Salah 

satu hikmah di balik wabah ini adalah kita dipaksa untuk bertransformasi 

ke ekonomi digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tahun 

2020 adalah masa transisi awal, maka sangat penting setelahnya para 

pengambil kebijakan di daerah menyesuaikan dengan perkembangan ini. 

Buku Knowledge Sharing Pembangunan Daerah: Praktik-Praktik 

Cerdas merupakan wujud Kementerian PPN/Bappenas dalam memotret 

pembangunan daerah dan inovasinya. Berawal dari penyelenggaraan 

pemberian penghargaan untuk perencanaan pembangunan daerah 

terbaik oleh Bappenas, ide penyusunan buku Knowledge Sharing 

ini dirasakan mendesak untuk diwujudkan. Bersamaan dengan 

transformasi dari Anugerah Pangripta Nusantara 2011-2017 menjadi 

Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD sejak 2018, penyusunan 

buku ini dimaksudkan memperbesar manfaat dari pelaksanaan evaluasi 

pembangunan daerah. Pertama terbit untuk PPD 2018, tahun 2021 ini 

penulisan buku ini berlanjut dengan meramu praktis cerdas pembangunan 

daerah dari tahun 2019 sampai tahun 2020. 



Buku  ini diharapkan dapat menawarkan alternatif solusi untuk 

permasalahan yang muncul di daerah. Replikasi dan modifikasi perlu 

dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman latar belakang di 

daerah tersebut.  Melalui  pemahaman penyelesaian masalah dalam 

praktik-praktik cerdas, suatu daerah bisa merefleksikan apa yang 

terjadi di daerahnya. Kemudian terinspirasi dan mendapatkan referensi 

bagaimana menemukan solusi persoalan. 

Sebagai penutup, diharapkan pemerintah daerah tetap 

bersemangat meningkatkan kualitas pembangunan. Meskipun Covid 

19 belum dapat diatasi sepenuhnya, waktu yang tersedia karena Work 

From Home (WFH) dapat memotivasi untuk mengembangkan lebih 

banyak lagi praktik cerdas melalui inovasi.  Selamat membaca, stay 

safe and stay healthy. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Suharso Monoarfa



Gambar: Pura Ulun Danu Bratan, Bali
Sumber: unsplash.com



Taufik Hanafi

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi
dan Pengendalian Pembangunan

Bappenas



Para pembaca yang kami hormati.

Akhirnya penulisan Buku Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 

edisi kedua ini telah selesai kami lakukan. Memang kami tidak mematok 

bahwa buku ini harus terbit setiap tahun. Perkembangan pembangunan 

yang dinamis dan kondisi riil yang sering tak terduga membuat kami 

menulis buku ini bukan karena rutinitas namun lebih pada berkarya 

secara aktualisasi.

Penghargaan Pembangunan Daerah bukan sekedar kegiatan 

evaluasi untuk mendorong daerah melakukan yang terbaik untuk 

perencanaan dan pencapaian pembangunan. Ajang tahunan PPD ini 

telah menyumbang banyak praktik cerdas dari teman-teman di daerah 

yang sayang kalau sekedar menumpuk jadi laporan. Untuk itu kami 

menyeleksi, memperdalam, dan mengkonfirmasi kepada teman-teman 

di daerah apabila memungkinkan. Praktik-praktik cerdas ini yang kami 

ramu menjadi tulisan dengan narasi yang kami anggap ringan untuk 

lebih mudah dimengerti.

Tulisan sederhana ini memetik pembelajaran menarik dari daerah-

daerah yang berpartisipasi pada PPD Tahun 2019 dan 2020. Sumber 

pembelajaran tersebut tidak hanya pada proses penilaian PPD, tetapi 

juga pada saat pelaksanaan workshop knowledge sharing pembangunan 

daerah dan kunjungan lapangan. Perlu kami sampaikan bahwa Knowledge 

Sharing untuk PPD ini dikemas tidak hanya dalam bentuk buku namun 

juga workshop. Epidemi Covid 19 telah membatasi proses pembelajaran 

yang kami lakukan melalui workshop face to face dan kunjungan lapangan. 

Namun kami telah melakukan webinar atau zoom meeting sebagai 

gantinya. Blessing in disguise, peserta justru membludak mencapai ribuan 

sehingga platform youtube juga kami gunakan. Sahabat pembangunan 

terjangkau lebih luas tidak hanya pemerintah daerah, profesional, jurnalis, 

akademisi, namun juga masyarakat seperti guru, mahasiswa, dan pelajar. 



Penyusunan Buku Knowledge Sharing melibatkan banyak pihak, 

sehingga kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya 

kepada semua yang telah membantu. Terima kasih kami sampaikan 

kepada Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Bappenas, Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah 2019 dan 

2020, para Pemimpin Daerah peserta PPD 2019 dan 2020, khususnya 

Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Bupati Tanah Datar, Bapak Bupati 

Pohuwato, Bapak Walikota Semarang, Bapak Bupati Temanggung, 

para Kepala Bappeda peserta PPD 2019 dan 2020, khususnya Kepala 

Bappeda Provinsi Bali, Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan, Kepala 

Bappeda Jepara, Tim Penulis dan para kontributor lainnya yang tidak 

dapat kami sebutkan satu-persatu.

Semoga buku sederhana ini mampu memberikan inspirasi dan 

menjadi bagian dari solusi atas permasalahan pembangunan di daerah. 

Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan untuk penanganan 

Covid 19, dan selamat membaca.

Terimakasih.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan 
Pengendalian Pembangunan Bappenas

Taufik Hanafi



Gambar: Labuan Bajo, NTT
Sumber:  unsplash.com



Gambar: Gunung Sindoro, Jawa Tengah
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All men by nature desire knowledge. 

~ Aristotle ~
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Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan transformasi dari 

Anugerah Pangripta Nusantara (APN). Perubahan nama sejak tahun 

2018 dilakukan untuk mengakomodasi pendapat perencanaan yang baik 

mendukung pelaksanaan untuk pencapaian yang optimal.

Sebagai bentuk evaluasi kreatif terhadap perencanaan, pencapaian, dan 

inovasi dalam pembangunan daerah, PPD difokuskan pada peningkatan 

kualitas. Lebih jauh, PPD tidak saja menyeleksi daerah-daerah terbaik 

dalam perencanaan dan pencapaian dalam pembangunan daerah, tetapi 

juga memberi perhatian serius pada praktik-praktik cerdas yang telah 

dilakukan daerah.

 

A. Penghargaan Pembangunan Daerah dan Knowledge Sharing

Praktik-praktik cerdas pembangunan daerah didata, diseleksi, dan 

dikemas sebagai pengetahuan yang kemudian dapat dibagikan kepada 

para pihak yang membutuhkan. Menurut filsuf Yunani, Aristotle (384 

SM-322 SM), secara alamiah, manusia membutuhkan pengetahuan.
 

Menurut para pemerhati pembangunan daerah, praktik-praktik cerdas 

ini menarik untuk didalami lebih lanjut. Sebagai penyelenggara hajatan 

besar tahunan PPD, Bappenas telah mengemas praktik-praktik cerdas 

pembangunan daerah dalam bentuk buku sejak tahun 2018. 

Meskipun saat ini era digital, fleksibilitas buku masih tetap diminati. 

Jika tidak ada aliran listrik atau sinyal handphone, buku masih nyaman 

dibaca dan dinikmati di daerah terpencil sekalipun. Mungkin sambil 

melakukan kunjungan lapangan untuk menyaksikan dan merasakan 

suasana di bantaran sungai yang sudah direvitalisasi, buku ini bisa 

dibaca tatkala istirahat duduk di bawah pohon.

Berbeda dengan PPD tahun-tahun sebelumnya, pada PPD 2020, tahap 

verifikasi dengan kunjungan lapangan tidak bisa dilakukan karena 

dihadang pandemi Covid-19 dan sudah diberlakukan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk pertama kalinya dalam PPD, 

tahap tiga ini dilakukan dengan teknologi melalui Zoom Meeting dan 

verifikasi melalui berbagai sumber dan referensi.  
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Buku ini tak hanya memuat daerah atau provinsi pemenang PPD, tetapi 

juga daerah yang memiliki inovasi dan capaian yang layak diungkapkan. 

Dalam kunjungan Knowledge Sharing tahun 2019, tim melakukan 

kunjungan ke Jepara, Jawa Tengah, Pohuwato di Sulawesi Utara dan 

Tanah Datar di Sumatera Barat. 

Buku ini juga mencatat inovasi pelayanan publik yang menarik dari dua 

kabupaten, terkait eliminasi penyakit tropis yang terabaikan (Neglected 

Tropical Disease); yaitu penyakit kusta di Jepara, Jawa Tengah dan 

penyakit schistosomiasis atau demam keong di Kabupaten Poso, Sulawesi 

Tengah.
  

Knowledge Sharing secara prinsip dapat diartikan berbagi pengetahuan, 

tidak hanya dalam bentuk buku, namun bisa juga interaktif seperti diskusi, 

Focused Group Discussion (FGD), seminar, lokakarya, studi komparatif 

dan lain-lain. 

Penetapan sembilan (9) daerah terbaik dalam 

perencanaan dan pencapaian PPD 2019, 

tampaknya menggelitik daerah-daerah yang 

belum beruntung. Pemerintah daerah-daerah 

itu secara proaktif melakukan studi komparatif 

ke daerah-daerah terbaik tersebut. Sebagai 

kabupaten yang mendapat predikat terbaik, 

Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat, telah 

mendapat belasan kunjungan dari daerah-

daerah lain yang ingin belajar. 

Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah 

yang mendapat predikat terbaik tingkat kota, 

juga telah menerima kunjungan dari belasan 

daerah. Sedangkan Pemerintah Kabupaten 

Temanggung yang mendapatkan predikat 

terbaik kedua, secara jujur memberi pengakuan 

bahwa sebelumnya mereka melakukan 

pembelajaran ke Tegal dan Banyuwangi; dua 

kabupaten yang mendapat predikat terbaik 

pertama dan kedua untuk PPD 2018.     
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Yang menarik, setahun kemudian, Kabupaten Temanggung berhasil 

mencapai tangga teratas dalam peringkat tertinggi di tingkat kabupaten. 

Kemajuan Temanggung melompat dan mencapai kemajuan yang 

signifikan. 

“Pada tahun 2018, Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke 27 

dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten 

Temanggung Ripto Susilo, “Tahun 2019, menjadi peringkat pertama 

di Jawa Tengah dan kedua di tingkat nasional. Tahun 2020, peringkat 

pertama di Jawa Tengah dan peringkat pertama di tingkat nasional.” 

Pada PPD 2020, Jawa Tengah menggapai pencapaian tak biasa, menyabet 

tiga penghargaan utama PPD 2020 untuk tingkat provinsi, kabupaten 

dan kota.  

Proses ini juga diwarnai kisah-kisah unik.  

Denpasar, peringkat terbaik kedua untuk tingkat kota dalam PPD 2019, 

juga dikunjungi banyak daerah untuk belajar dan berbagi resep mengenai 

pembangunan daerah yang baik. Salah satu yang datang adalah Kota 

Palembang. Padahal Kota Palembang adalah peringkat kedua terbaik 

tingkat kota PPD 2018. Sebelum menggantikan posisi Kota Palembang 

pada PPD 2019, Kota Denpasar justru belajar ke Kota Palembang. 

Meskipun belum pernah masuk nominasi di tingkat nasional, Kabupaten 

Jepara juga belajar dari Kabupaten Banyuwangi mengenai Smart City. 

Pergeseran posisi itu membuat komunikasi mengalir dalam hubungan 

yang akrab antar daerah. Kepala Bappeda Kota Palembang secara 

berseloroh mengatakan kepada Kepala Bappeda Denpasar, bahwa 

mereka merasa senang berbagi praktik-praktik cerdas yang menginspirasi 

daerah-daerah lain untuk melakukan replikasi. Sharing tersebut kemudian 

mengantarkan daerah tersebut merebut posisinya menjadi yang terbaik. 

Keseluruhan proses tak hanya terjadi sekadar kesukarelaan berbagi 

(sharing) sekaligus belajar (learning) hal-hal yang berkaitan dengan 

implementasi praktik-praktik cerdas antardaerah, tetapi terutama, 

terjalinnya kedekatan dan keterbukaan antar daerah untuk bersama-

sama menjadi yang terbaik. Kompetisi pun bergeser; dari kompetisi untuk 

meraih penghargaan prestasi menjadi kompetisi mencapai kebaikan 

bersama demi kemajuan kesejahteraan warga masyarakat. 
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Workshop Knowledge Sharing Pembangunan Daerah

Workshop Knowledge Sharing Pembangunan Daerah diselenggarakan 

tanggal 15 Juli 2019 di Denpasar, Bali. Lokakarya itu memberi ruang 

lebih lebar bagi daerah-daerah untuk saling belajar, berkomunikasi, 

membangun networking, dan berkolaborasi sesuai kebutuhan masing-

masing.

Lokakarya mengundang 34 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota sebagai 

tambahan. Idealnya, yang diundang meliputi 514 kabupaten dan kota, 

namun dengan segala keterbatasan, kondisi ideal itu belum bisa dipenuhi. 

Untuk memenuhi rasa ingin tahu dari sebagian besar daerah, tiga 

pembicara dari Provinsi Jawa Tengah,  Kabupaten Tanah Datar, dan Kota 

Semarang, diminta memberikan pemaparannya. Ketua Bappeda Jawa 

Tengah, Ketua Bapeda Kota Semarang dan Bupati tanah Datar  dengan 

rendah hati menyampaikan, bahwa mereka merasa biasa-biasa saja. 

Pihaknya hanya mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat. 

Namun apabila dicermati, materi yang disampaikan, ketiganya memiliki 

kemiripan yakni mengutamakan pembangunan manusia. 

Gambar: Workshop Knowledge Sharing, Juli 2019, Denpasar

21
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Perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 29 kabupaten 

dan 6 kota, dihuni sekitar 34,26 juta penduduk, adalah menurunkan 

angka kemiskinan dan angka kematian ibu melahirkan. Kedua program 

tersebut berhasil cukup signifikan. 

Kabupaten Tanah Datar memiliki program pendidikan yang cukup 

menyentuh, yaitu bahwa setiap anak yang ingin kuliah wajib dibantu. 

Pemkab mendatangi setiap nagari atau desa untuk memastikan bahwa 

setiap anak jangan sampai putus sekolah dan tidak kuliah. Dana sekolah 

dan kuliah ini berasal dari berbagai sumber selain APBD, juga baznas, 

serta filantrofi.
 

Kota Semarang berinisiatif memberikan perhatian lebih dan kepedulian 

kepada kaum difabel dengan memberi ruang untuk berkumpul, belajar, 

dan saling menguatkan serta membantu. Pemkot juga membuka peluang 

kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui Kredit 

Wibawa, dan memberikan berbagai kemudahan. Masyarakat mudah 

mengakses izin berusaha, mendapatkan pelatihan, dan kredit tanpa 

bunga di bawah Rp5 juta, serta bunga tiga (3) persen di atas Rp5 juta. 

Pemkot bekerjasama dengan pihak bank untuk penyaluran kredit.
    

Selain berbagi pengetahuan oleh tiga daerah terbaik, workshop 

knowledge sharing juga mengangkat isu penting yakni pengelolaan 

sampah, khususnya sampah plastik. Berita di media mainstream ataupun 

online telah menunjukkan cerita-cerita mengenaskan mengenai sampah 

di bumi ini. Tidak hanya daratan yang penuh dengan sampah, laut pun 

disesaki dengan limbah produk buatan manusia. 

Satwa laut seperti paus, hiu, penyu, dan lainnya terjerat bahkan menelan 

sampah plastik yang mengakibatkan kematian. Sedangkan para 

penyelam di beberapa tempat berjuang menerjang lautan sampah saat 

menuju lokasi penyelaman yang sebelumnya indah. Sungguh mengerikan 

akibatnya untuk bumi dan penghuninya apabila kesadaran dan tindakan 

rehabilitasi serta pencegahan tidak segera dilakukan. 
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Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam 

bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita 

hirup. Ya, memasuki tubuh kita, manusia dan mengakibatkan berbagai 

penyakit, dari kanker, gangguan  organ tubuh sampai depresi.

Paparan kebijakan dan model pengelolaan sampah disampaikan oleh 

Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas. Sedangkan praktik-praktik 

pengelolaan sampah disampaikan oleh Pemprov Jawa Tengah dengan 

pemanfaatan teknologi Refuse Derived Fuel dan Pemkab Tabanan 

dengan pendekatan local wisdom.

Tidak Sekadar Paparan

Workshop knowledge sharing dirancang tidak sekedar berbentuk 

paparan dan diskusi di ruangan, namun juga kegiatan outdoor seperti 

kunjungan lapangan. Denpasar, Bali, dipilih sebagai lokasi workshop, 

selain kemudahan akses transportasi, juga karena Tabanan dan Denpasar 

termasuk penerima predikat terbaik PPD 2019. 

Dengan kunjungan ke Desa Munduk Temu, Kabupaten Tabanan dan 

Tukad Badung, Kota Denpasar, diharapkan dapat memenuhi rasa ingin 

tahu peserta workshop, dengan melihat, merasakan, dan berinteraksi. 

Lima bus beriringan menuju Desa Munduk Temu, Tabanan, yang letaknya 

di dataran tinggi. Selain dijamu tarian, makanan dan minuman, tamu 

juga mendapati lingkungan desa yang bersih dan asri. Bahkan saat 

ingin menggunakan peturasan, para tamu dipersilakan memakai fasilitas 

toilet di rumah penduduk. Rata-rata toilet rumah penduduk bersih dan 

ketersediaan airnya memadai. 

Perjalanan kembali ke Denpasar, peserta workshop diajak singgah ke 

kawasan sepanjang Tukad Badung, menikmati petang di tepi sungai 

yang sudah direvitaliasi dan ditata ulang, dengan berbagai pendekatan. 

Yaitu, kualitas fungsional, visual, lingkungan dengan konsep wisata kota, 

kepelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat.
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Sungai yang melintasi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung terlihat 

bersih dari sampah, dan indah. Meskipun lokasi pasar berada dekat 

Tukad Badung, namun masyarakat tidak membuang sampah di 

sungai. Apalagi secara adat dan budaya, masyarakat Bali yang relijius 

meyakini bahwa sungai itu keramat. Laut dan sungai adalah badan air 

yang dimanfaatkan secara tradisional untuk melarung abu jenazah, 

sehingga kebersihan dan kesuciannya wajib dijaga bersama.  

B. Menjadi Pembicara dalam Indonesia Development Forum (IDF)

IDF merupakan wadah 

bagi praktisi pembangunan 

pada sektor publik, swasta, 

dan lembaga nirlaba untuk 

bertemu dan bertukar 

gagasan serta berbagi 

pengetahuan dan pengalaman. Festival presentasi dari para ahli dan 

profesional ini mengangkat hasil penelitian, wawasan, praktik cerdas 

dan pembelajaran, termasuk dari akar rumput sampai tingkat nasional, 

serta pengalaman internasional yang relevan dalam konteks Indonesia.

Gaung PPD saat ini relatif kencang dan positif, sehingga forum global 

seperti IDF tertarik untuk mengundang penerima predikat terbaik PPD 

sebagai pembicara. Direktur Perindustrian, Pariwisata, dan Ekonomi 

Kreatif, Bappenas, menyampaikan, para penerima predikat terbaik 

dalam PPD 2019 penting untuk tampil dalam IDF sebagai contoh 

Pemerintah Daerah yang inovatif dan memiliki sistem yang terbukti 

berhasil memberikan solusi untuk menjawab tantangan pembangunan, 

termasuk bidang SDM dan lapangan kerja.  

Keterlibatan penerima predikat terbaik PPD dalam kancah IDF ini 

merupakan yang pertama, setelah penyelenggaraan IDF sejak tahun 

2017. 



Knowledge Sharing Pembangunan Daerah
Praktik-Praktik Cerdas Tahun 2019-2020 25

IDF 2019 mengusung tema, Mission Possible: Memanfaatkan Peluang 

Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif. 

Pelaksanaan IDF mengikuti empat fase yakni Inspire, Imagine, Innovate, 

dan Initiate. 

Sesi Inspire memaparkan praktik-praktik terbaik dari Indonesia dan negara-

negara lain. Sesi Imagine mendorong peserta untuk membayangkan masa 

depan yang lebih inklusif, progresif, dan berkelanjutan. Sesi Innovate 

menunjukkan gagasan dan solusi baru dalam mengatasi tantangan-

tantangan pembangunan. Sesi Initiate mengajak pembuat kebijakan dan 

pelaku pembangunan berdiskusi dan kemudian merumuskan rencana 

aksi. 

Gambar: Program Acara IDF 2019
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IDF yang diselenggarakan tanggal 22-23 Juli 2019 di JCC Jakarta, 

menempatkan predikat terbaik pertama PPD 2019 pada Sesi Inspire. 

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota 

Semarang, berbagi praktik-praktik cerdas yang terbukti berhasil 

dijalankan di wilayah masing-masing. Tema pekerjaan masa depan 

rupanya menarik minat dan antusiasme kaum millenial untuk hadir 

dan berinteraksi dalam sesi tersebut.

Semula mereka mengakui sesungguhnya magnet untuk bergabung di 

Sesi Inspire karena ingin berinteraksi dengan tokoh populer Ganjar 

Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang diagendakan akan hadir. 

Namun mengingat kesibukan luar biasa, gubernur digantikan oleh 

Kepala Bappeda Jawa Tengah. 

Namun mengingat substansi yang menarik dan kekinian, adik-adik 

millenial ini tetap mengikuti jalannya acara. Mereka memberikan 

apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang mengutamakan anak-

anak, perempuan, dan difabel dalam setiap tahap proses perencanaan 

pembangunan. Mereka kagum dengan upaya Pemerintah Daerah yang 

Gambar: IDF, Jakarta, 23 Juli 2019
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mengajak masyarakat untuk ikut serta menjamin bahwa generasi 

muda tidak cukup SMA, namun harus mengenyam bangku perguruan 

tinggi. Mereka percaya bahwa bahu membahu antara Kepala Daerah 

dan aparatnya akan dapat menyelesaikan banyak permasalahan yang 

muncul. 

Dari paparan dan diskusi beberapa kata yang cukup menonjol untuk 

menjadi highlight kesimpulan antara lain social capital, leadership, 

work team, teknologi informasi, kolaborator, inklusif, data for 

developing program, kesetaraan, local wisdom, dan beyond good 

governance. 

Sedangkan penerima predikat terbaik kedua dan ketiga mengisi 

panggung untuk Sesi Innovate. Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 

Kabupaten Temanggung dan Tabanan, serta Kota Denpasar dan 

Makasar menyampaikan praktik-praktik cerdas di wilayah mereka. 

Tidak hanya anak-anak muda millenial, namun juga banyak 

Pemerintah Daerah lainnya yang memenuhi ruangan pertemuan dan 

ikut berdiskusi. 

Gambar: IDF, Jakarta, 22 Juli 2019



Gambar: Istano Rajo Basa Pagaruyung, Tanah Datar
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Perencanaan
Yang Inklusif

"If the cause of poverty is marginalization,
the cure is inclusion."  
  
~ Richard John Neuhaus, Writer ~
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Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2015-2019, sekaligus tahun transformasi 

menuju periode baru RPJMN 2020-2024. 

Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah 2019, “Pemerataan Pembangunan 

untuk Pertumbuhan Berkualitas”, menunjukkan, fokus mulai bergeser 

kepada pembangunan manusia. Sedangkan untuk Tema RKP 2020 

memang makin jelas untuk pembangunan manusia, yakni peningkatan 

SDM untuk mendorong pertumbuhan berkualitas.

Sebagai tahap pertama dalam siklus pembangunan, perencanaan 

memainkan peran penting. Hasil pemantauan dan evaluasi memberikan 

masukan untuk perencanaan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan 

daerah setiap tahun dikembangkan dalam dokumen Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah yang merupakan turunan dari RPJMN-RPJMD dan 

RKP.

Dalam menyusun Rancana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), setiap 

daerah memiliki proses yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi termasuk karakter wilayah dan 

leadership. 

Namun satu hal yang secara konsisten diperbaiki adalah,  proses penyusunan 

RKPD semakin melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat, sehingga 

bisa dikatakan memenuhi persyaratan sebagai proses perencanaan yang 

inklusif. Proses ini diharapkan mengurangi marjinalisasi atau peminggiran, 

kelompok pada kelompok rentan dan paling rentan, sehingga masalah-

masalah yang berkaitan dengan kemiskinan mendapat tanggapan dan 

solusi yang lebih cepat dan lebih baik.   

Gambar: Candi Borobudur, Magelang
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A. Musrenbangwil Karesidenan

Pada zaman penjajahan, pemerintah kolonial menempatkan 

karesidenan sebagai bagian wilayah di atas tingkat kabupaten di Pulau 

Jawa. Sejarah kewilayahan ini dimanfaatkan oleh Provinsi Jawa Tengah 

untuk menyelenggarakan Musrenbangwil Karesidenan untuk menuju 

Musrenbang Provinsi. Untuk memudahkan proses Musrenbang, Jawa 

Tengah menyelenggarakan Musrenbangwil Karesidenan dengan 6 

kelompok kabupaten dan kota. 

Pertama adalah Karesidenan Banyumas, yang meliputi Banyumas, 

Banjarnegara, Cilacap, dan Purbalingga. Kedua, Karesidenan Kedu 

yang terdiri dari Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, 

Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Ketiga, Karesidenan Pati 

yang meliputi Pati, Kudus, Jepara, Blora, dan Rembang. Keempat 

adalah Karesidenan Pekalongan, terdiri dari Kabupaten Pekalongan, 

Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, 

Brebes, dan Pemalang. 

Kelima adalah Karesidenan Semarang yang meliputi Kota Semarang, 

Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kendal, Demak, dan Grobogan. 

Yang terakhir adalah Karesidenan Surakarta yang terdiri dari Klaten, 

Boyolali, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta atau Solo, dan 

Karanganyar.

Musrenbangwil Karesidenan diselenggarakan kerjasama antara 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi tuan rumah. 

Contohnya penyelenggaraan Musrenbangwil Karesidenan Banyumas 

dilakukan di Banyumas. Musrenbangwil diselenggarakan seperti 

layaknya festival budaya. 

Pendopo Kabupaten Banyumas yang megah digunakan sebagai ruang 

pertemuan besar yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan 

yakni empat  Kepala Daerah beserta jajarannya, DPRD, perwakilan 

perempuan, anak sekolah, dan difabel, serta lainnya. Rapat besar 

tersebut  dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. 
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Sementara lapangan di depan pendopo digunakan sebagai area pameran 

untuk produk-produk pertanian, perdagangan, dan perindustrian, seperti 

beras, buah durian, kain batik, tas, minyak atsiri, bulu mata palsu, rambut 

palsu, dan lainnya. Untuk mengawali Musrenbangwil, ditampilkan tarian 

tradisional Banyumas, lengkap dengan kostum yang indah dan gerakan 

yang menawan.

Setelah membuka Musrenbangwil, Gubernur menyerap aspirasi 

perencanaan melalui dialog dengan tiga kelompok masyarakat yang 

diutamakan kehadiran dan masukannya yakni perwakilan perempuan, 

anak sekolah, dan difabel. Tiga kelompok ini dipandang yang paling 

rentan, sehingga masukannya menjadi sangat penting. Dari sisi ini 

terlihat prinsip no one left behind diterapkan dalam proses perencanaan 

khususnya, dan pembangunan pada umumnya. 

Setelah dialog dengan tiga kelompok tersebut, Gubernur melakukan 

video-conference dengan kepanjangan tangan pemerintah daerah yang 

paling rendah, yaitu Kepala Desa di lokasi yang bersangkutan. Diskusi 

langsung antara Gubernur dan Kepala Desa ini berjalan natural, sehingga 

sering menggunakan Bahasa Jawa, untuk lebih memudahkan komunikasi. 

Apabila usulan Kepala Desa dipertimbangkan oleh Gubernur dinilai 

kurang masuk akal, maka dialog terdengar lebih intensif pada reasoning 

usulan tersebut.

Proses dialog langsung antara Gubernur dengan kelompok paling rentan 

di dalam masyarakaat dan video-conference dengan Kepala Desa, bisa 

dikatakan proses perencanaan bottom up yang sangat menarik. Gubernur 

tidak selalu menyetujui usulan dari bawah, namun secara persuasif 

menjelaskan mana yang merupakan kebutuhan prioritas untuk dapat 

diproses lebih lanjut.

Proses bottom up lainnya, aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui 

media sosial, seperti facebook dan twitter. Semua anggota masyarakat 

atau lebih populer disebut netizen, dapat menyampaikan masukan 

melalui wall Gubernur atau nge-tweet dan mention Gubernur. Media 

sosial ini pun terus dipantau langsung oleh Gubernur. 



Knowledge Sharing Pembangunan Daerah
Praktik-Praktik Cerdas Tahun 2019-2020 33

Proses perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan Provinsi Jawa 

Tengah bisa dirangkum dalam beberapa kata yaitu sistematis, inklusif, 

interaktif, digital, dan transparan. Transparansi dan kemudahan akses 

melalui media sosial ini secara tidak langsung  mendorong partisipasi 

masyarakat yang lebih tinggi dan memupuk kepercayaan terhadap 

Pemerintah Daerah untuk dapat merencanakan pembangunan daerah 

dengan lebih baik lagi.

Setelah penyelenggaraan Musrenbangwil Karesidenan Banyumas, secara 

maraton Pemprov Jateng melanjutkan Musrenbangwil Karesidenan 

Semarang. Gubernur dan aparatnya bergerak dari Banyumas menuju 

Semarang.

Gambar: Musrenbangwil, Pendopo Kabupaten Banyumas, 2019

Gambar: 
Tugu Gada Rujak Polo
Kabupaten Banyumas
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B. Pengembangan Desa Model Kawasan Agropolitan-
Minapolitan

Salah satu model pengembangan pedesaan adalah kawasan 

agropolitan dan minapolitan, yang merupakan isu sentral dalam 

RPJMN 2015 – 2019, Peningkatan Keterkaitan Kota – Desa. 

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJPP) 

Jawa Timur tahun 2005 - 2025 adalah mewujudkan Provinsi Jawa 

Timur sebagai Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global 

dan Berkelanjutan. 

Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan pada dasarnya 

sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJPP Jawa Timur 2005 - 2025, 

yaitu mengembangkan perekonomian modern berbasis agrobisnis, 

yang meliputi transformasi sistem agrobisnis, pengembangan 

sistem informasi agrobisnis, pengembangan sumberdaya agrobisnis, 

pembinaan sumberdaya manusia, pengembangan fasilitas 

penelitian dan pengembangan pertanian, dan penguatan struktur 

perekonomian. 

Gambar: Minapolitan, Trenggalek
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RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 yang berpedoman pada RPJPD 

dan RTRWP Jawa Timur adalah dasar atau landasan pembangunan 

kawasan agropolitan dan minapolitan, sekaligus salah satu pedoman 

pengembangannya.

Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan, sebagai salah 

satu pendekatan pembangunan berbasis komoditas andalan dan 

unggulan lokal, dilakukan melalui mata rantai agro/mina-bisnis hulu, on-

farm (budidaya), agro/mina-industri hilir, dan usaha jasa pendukungnya 

yang kuat dan terpadu untuk mencapai pemerataan perekonomian antar 

wilayah. 

Pengembangan kawasan agropolitan di Jawa Timur dimulai tahun 2003, 

dengan menetapkan tiga kawasan rintisan, yaitu Kabupaten Banyuwangi 

(Kecamatan Bangorejo), Kabupaten Mojokerto (Kecamatan Pacet), dan 

Kabupaten Ngawi (Kecamatan Paron dan Ngerambe). 

Kawasan agropolitan meluas saat tahun 2018 diikuti oleh 24 kabupaten 

dan 1 kota (Kota Batu, sebagai kawasan mandiri), serta dua kabupaten 

masih dalam proses penetapan sebagai kawasan agropolitan yaitu 

Kabupaten Magetan dan Kabupaten Situbondo. Terhitung  26 kabupaten 

dan 1 kota tersebut dapat mengikuti Gerakan Pengembangan Kawasan 

Agropolitan, atau telah memiliki Dokumen Perencanaan Kawasan 

Agropolitan yang berkekuatan hukum. 

Setelah Kawasan Agropolitan berkembang, Provinsi Jawa Timur juga 

mengembangkan Kawasan Minapolitan di beberapa wilayah kabupaten/

kota. Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan meliputi 14 lokasi, 

yakni empat kawasan minapolitan tangkap dan 10 minapolitan budidaya. 

Berkembangnya sarana dan prasarana wilayah di sekitar kawasan 

agropolitan dan minapolitan mendukung konektivitas desa-kota dan 

pesisir serta antau pulau, seperti distribusi dan industri. 

Selain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, diharapkan juga 

muncul rekonstruksi pembiayaan, solusi anomali inflasi. Misalnya, kalau 
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inflasi lebih besar di pedesaan, maka nilai tambah komoditas kembali 

ke desa. Selain itu juga untuk mengurangi kemiskinan. Sebagai catatan, 

kawasan agropolitan-minapolitan juga melingkupi kantong-kantong 

desa miskin.

Gerakan lintas wilayah ini diwujudkan dalam realisasi anggaran APBN 

maupun APBD Kabupaten/Kota. Realisasi APBN terlihat misalnya dari 

pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar klaster 

Agropolitan Kabupatan seperti di Selingkar Wilis. 

Pengembangan Wilayah Bromo Tengger Semeru dengan APBN juga 

didukung anggaran pengembangan agrowisata, baik dari Pemerintah 

Provinsi maupun dari APBD Kabupaten Pasuruan, Probolinggo dan 

Malang.

Agropolitan-Minapolitan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

Kabupaten Trenggalek memiliki potensi utama di bidang pertanian, 

yang mendominasi struktur perekonomian, dengan rata-rata kontribusi 

sebesar 30 persen. Namun kontribusi PDRB sektor pertanian yang cukup 

tinggi, belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan mendorong upaya-

upaya pembangunan kawasan perdesaan. Meski demikian, pendekatan 

pengembangan perkotaan-perdesaan masih tersegregasi. 

Belajar dari kondisi tersebut, sejak tahun 2006, Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek mulai membangun berbasis kawasan yang bertumpu pada 

potensi lokal khususnya pertanian dalam arti luas, yakni Kawasan 

Agropolitan-Minapolitan. 

Pendekatan kawasan agropolitan-minapolitan ini diharapkan dapat 

menumbuhkan suatu kota pertanian yang berkembang dengan sistem 

agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik, menghela 

kegiatan pembangunan pertanian di wilayah tersebut dan sekitarnya. 

Kecamatan yang ditetapkan menjadi Kawasan Agropolitan dan 

Minapolitan adalah Kecamatan Bendungan sebagai kawasan Agropolitan 
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dan Minapolitan; Kecamatan Watulimo sebagai kawasan Agropolitan 

dan Minapolitan; Kecamatan Pule sebagai kawasan Agropolitan; dan 

Kecamatan Panggul sebagai kawasan Minapolitan.

Untuk memacu perkembangan kawasan, sinergi dibangun antar program 

yang ada,  stakeholders, dan lembaga terkait. Secara berkala Kelompok 

Kerja melakukan monitoring dan evaluasi, serta mencari solusi terbaik 

untuk setiap isu penting yang muncul. Program-program yang bersinergi 

untuk pengembangan kawasan agropolitan-minapolitan antara lain :

1.  Program Pengembangan Selingkar Wilis, Program Pembangunan 

Jalan Lintas Selatan, Program Pembangunan Wilayah Kota 

Maritim Baru Prigi, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

dan lainnya sangat menunjang dalam infrastruktur wilayah;

2. Program Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Program 

Pengembangan Desa Wisata;

3. Program Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan Science Techno 

Park (STP) menunjang dalam penyediaan teknologi dan inovasi;

4. Program-program lain yang bersifat sektoral seperti International 

Durio Forestry, Eco-Aquaculture mendukung pengembangan 

komoditas tertentu.

Untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha serta penguatan sistem 

pasar dijalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten dari 

Perguruan Tinggi, Perusahaan (CSR), NGO (KOMPAK), dan lembaga-

lembaga terkait. Kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kemandirian para pelaku usaha baik dalam hal pembiayaan, produksi 

serta pemasaran.

Perkembangan Pelaksanaan PKA/M di Kabupaten Trenggalek secara 

kuantitatif terukur dalam indeks yang menunjukkan nilai 76,9 (baik) untuk 

PKA dan 80,2 (baik) untuk PKM. Secara riil dilapangan pertumbuhan 

perikanan khususnya perikanan laut tumbuh dengan pesat baik produksi 

segar maupun olahan. 

Misalnya, hasil olahan ikan khususnya dalam bentuk pindang tercatat 

rata-rata produksinya mencapai 50 ton per hari dan dipasarkan tidak 
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hanya di Jawa Timur bahkan sampai Jawa Tengah dan Yogyakarta. 

Untuk produk-produk tertentu sudah bisa menjadi tumpuan ekonomi 

masyarakat lokal seperti susu sapi perah di Kecamatan Bendungan, 

hasil hortikultura seperti Durian, Manggis di Kecamatan Watulimo, hasil 

perkebunan seperti Nilam, Janggelan dan Empon-Empon di Kecamatan 

Pule.

Saat ini salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk petani 

yang dilakukan adalah dengan memberi fasilitas sarana melalui Bantuan 

Keuangan Khusus (BKK) Desa untuk mengembangkan potensi yang ada. 

Salah satu contoh melalui fasilitasi KOMPAK, petani empon-empon 

difasilitasi kerjasama dengan off taker (perusahaan) untuk menyerap 

hasil panen yang tidak lagi dalam bentuk segar. Hal-hal seperti ini akan 

terus diupayakan untuk produk-produk yang lain. 

KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) 

adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung 

Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat 

kemiskinan dan mengatasi kesenjangan.

Gambar: Hasil pertanian melimpah di Trenggalek
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C.  Mengajak Masyarakat Ikut Musrenbang 

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui pembangunan 

wilayah sampai ke pedesaan. 

Rencana pembangunan daerah antara lain dituangkan dalam 

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap 

tahun Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas dan 

menyepakati prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan 

dalam RKPD. 

Namun, tidak semua usulan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang 

dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. 

Kondisi ini menyebabkan munculnya keengganan masyarakat untuk 

mengikuti  proses Musrenbang, karena hasil Musrenbang dianggap 

sebagai usulan sebagian tokoh elit dan aparat pemerintah saja. 

Musrenbang dipandang sebagai kegiatan yang tidak menarik. 

Keterlibatan masyarakatnya sangat rendah. 

Mengembalikan kepercayaan masyarakat bukan hal yang mudah 

dilakukan. Untuk meningkatkan partisipasi dalam Musrenbang, 

Pemkab Temanggung memperbaiki prosesnya. 

Usulan melalui Musrenbang RKPD Kecamatan ditetapkan dengan 

Pagu Indikatif Umum, yang merupakan kepastian alokasi anggaran 

dan Pagu Indikatif Tematik, yang meliputi dua isu. Yaitu, memberi 

kesempatan kepada camat untuk usulan kegiatan pengembangan 

potensi wilayah dan usulan kegiatan percepatan penyelesaian 

permasalahan atau isu strategis seperti penanggulangan kemiskinan. 

Pada tingkat yang lebih rendah, Musrenbang Desa dan Kelurahan 

menyusun Pagu Indikatif Pembangunan Sarana Prasarana Lokal dan 

Pemberdayaan di tingkat desa dan kelurahan. 
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Musrenbang Kabupaten menggabungkan usulan hasil musrenbang 

kelurahan dan kecamatan dengan hasil Forum Perangkat Daerah. 

Kepastian  usulan kegiatan diakomodasi dalam dokumen perencanaan 

yakni RKPD, dan alokasi pendanaan diakomodasi di dalam dokumen 

penganggaran yakni APBD.

Untuk tahun 2019, penentuan besaran Pagu Indikatif Umum masing-

masing kecamatan dan kelurahan ditetapkan secara proporsional 

berdasarkan variabel kemiskinan, keterjangkauan wilayah, jumlah 

penduduk dan luas wilayah. 

Variabel penilaian kemiskinan bobotnya 35 persen, keterjangkauan 

wilayah 15 persen, jumlah penduduk bobotnya 30 persen, dan luas 

wilayah bobot 20 persen. Penentuan besaran Pagu Indikatif Tematik 

masing-masing kecamatan ditetapkan secara proporsional.

Dasarnya adalah jumlah rumah tangga miskin, bobotnya 25 persen, rumah 

tidak layak huni 15 persen, jumlah rumah yang belum mempunyai akses 

air bersih bobotnya 15 persen, jumlah rumah yang belum punya akses 

jamban bobot 15 persen, jumlah kelompok seni yang terdaftar bobotnya 

Gambar : Kebun Tembakau, Temanggung
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15 persen, dan jumlah usaha kecil menengah bobotnya 15 persen. 

Mekanisme perencanaan Pagu Indikatif Umum dilakukan melalui 

pembahasan diskusi bidang dan pleno pada pelaksanaan Musrenbang 

RKPD di Kecamatan, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Temanggung 

nomor 100 Tahun 2017, diperbaharui dengan Peraturan Bupati nomor 

42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Mekanisme perencanaan pagu indikatif tematik melalui pembahasan 

usulan kegiatan tematik tidak melalui diskusi sidang dan pleno, tetapi 

disampaikan secara tertulis dan dipaparkan oleh camat dihadapan 

peserta pada pelaksanaan hari ke dua Musrenbang di Kecamatan. 

Setelah perbaikan proses perencanaan tersebut, tampaknya masyarakat 

mulai tertarik dan bergairah mengikuti Musrenbang mulai dari tingkat 

desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Indikator kepercayaan 

masyarakat terhadap Pemkab dapat dilihat melalui bertambah banyaknya 

masyarakat yang hadir dan berpartisipasi dalam Musrenbang. 

Gambar : Lereng Gunung Sindoro, Temanggung

Sumber: wisatabaru.my.id
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D. CSR dalam Rencana Pembangunan Daerah

RKPD yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah, baik 

provinsi maupun kabupaten/kota. Isinya mencakup rencana 

pendapatan dan belanja daerah sesuai program dan kegiatan yang 

direncanakan selama satu tahun anggaran. 

Penyusunan RKPD dilakukan sesuai mekanisme yang mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pembiayaan dalam RKPD dititikberatkan pada APBN dan APBD. 

Keikutsertaan sektor non-pemerintah seperti dunia usaha dan 

masyarakat belum diatur secara baik dalam peraturan perundangan 

tersebut.

Gambar: Kolaborasi Pendanaan Pembangunan di Kabupaten Muara Enim
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Selama ini terkesan pembangunan menjadi tugas dan tanggung 

jawab Pemerintah, namun bagaimana melibatkan segenap komponen 

masyarakat termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, 

adalah tantangan yang menarik. Bagaimanapun kolaborasi diperlukan 

untuk hasil pembangunan yang lebih berkualitas.

Secara konvensional, pembiayaan pembangunan berasal dari Pemerintah, 

yaitu APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten / Kota. Untuk negara 

maju, Pemerintah tidak menangani semua permasalahan, melainkan 

berbagi peran relatif besar dengan non-pemerintah. 

Untuk saat ini, Indonesia yang sedang berproses menjadi negara maju, 

mulai menjalankan creative financing. Artinya Pemerintah tidak hanya 

terpaku pada pembiayaan konvensional. Upaya-upaya  kolaborasi untuk 

creative financing dengan dunia usaha, masyarakat, filantrofi, dan lainnya 

mulai dilakukan.  

Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Bappeda telah menyadari 

bahwa  pembiayaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan 

daerah harus lebih kreatif. 

Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang lebih besar menuntut 

pemikiran yang out of the box. Potensi-potensi sumber pembiayaan selain 

APBN dan APBD semestinya digali dan ditelusuri. Salah satu potensi 

yang penting untuk dielaborasi adalah kerjasama dengan dunia usaha.

Kabupaten Muara Enim bermimpi untuk menyusun RKPD Non-APBD 

sebagai wadah kerjasama dengan dunia usaha. Mimpi itu diwujudkan 

mulai tahun 2015. 

Dokumen RKPD Non APBD adalah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah (tahunan) yang disusun bersamaan penyusunan RKPD Kabupaten 

tapi pembiayaan bersumber dari dunia usaha dan masyarakat atau non 

anggaran pemerintah.
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Secara prinsip, RKPD Non-APBD bertujuan menyusun perencanaan 

pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, masyarakat, 

dan dunia usaha. Keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dimulai dari 

tahapan perencanaan pembangunan di tingkat desa melalui Musrenbang 

Desa, tingkat kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan, Konsultasi 

Publik dan Forum Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten, serta 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD melalui Musrenbang 

Kabupaten. 

Proses ini mengajak dunia usaha dan masyarakat berpartisipasi sehingga 

mengetahui dan memahami kebutuhan dan usulan yang diajukan oleh 

masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Gambar: Inovasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Muara Enim
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Dalam Forum Perangkat Daerah di tingkat kabupaten, usulan-usulan 

masyarakat diverifikasi bersama oleh Bappeda, Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) Kecamatan/Desa/Kelurahan, dan stakeholder lainnya 

berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan Bupati 

dan prinsip money follow program. 

Hasil dari Forum Perangkat Daerah adalah Rancangan RKPD yang 

akan dibiayai APBD dan Rancangan RKPD Non-APBD dan diusulkan 

pembiayaannya dari dunia usaha dan masyarakat. 

Usulan-usulan yang disepakati diakomodasi dalam Rancangan RKPD. 

Namun, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pendapatan 

daerah, tidak semua usulan dapat dibiayai melalui APBD. Oleh sebab 

itu, usulan-usulan tersebut dimasukkan ke dalam rencana program 

pembangunan yang ditawarkan kepada dunia usaha dan masyarakat 

untuk dibiayai pelaksanaannya. 

Anggaran dunia usaha bersumber dari alokasi Corporate Social 

Responsibility. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Muara Enim kerjasama 

dengan banyak dunia usaha yakni 9 BUMN, 60 BUMS, dan 3 BUMD.

Forum Corporate Social Responsibility Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan Kabupaten Muara Enim atau disingkat Forum CSR-PKBL 

dibentuk untuk memberikan wadah dunia usaha dapat berperan secara 

lebih optimal. 

Forum CSR-PKBL memudahkan untuk koordinasi, konsultasi, integrasi, 

dan sinkronisasi secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan program 

CSR dan PKBL, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi masyarakat. Forum ini bertugas menyelaraskan dan 

mensinergikan program CSR dan PKBL dengan program Pemerintah.
 

Kepengurusan dan anggota Forum terdiri atas Pejabat Eksekutif, 

Legislatif, Pejabat Korporasi, LSM, dan Tokoh Masyarakat. Ketua Forum 

berasal dari salah satu BUMN/BUMS, sedangkan Sekretaris dari Pejabat 

Eksekutif. Untuk operasional sampai level bawah, Forum ini dibantu oleh 

Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan.
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Dari inovasi kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

tersebut, maka pembiayaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim 

dapat lebih besar karena telah mengikutsertakan peran dunia usaha dan 

masyarakat.

Dengan uraian singkat tersebut, kita melihat, inovasi kebijakan 

perencanaan pembangunan Kabupaten Muara Enim yang disebut RKPD 

Non-APBD dalam perkembangannya dapat memberikan dampak positif. 

Hal itu terwujud dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan 

daerah, terintegrasinya pembangunan daerah yang dilaksanakan 

oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta meningkatnya 

akuntabilitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Pemanfaatan CSR di Muara Enim tahun 2018 tampaknya  lebih banyak 

pada kegiatan operasional. Contohnya adalah penyediaan alat tulis 

kantor (ATK) untuk operasional desa, biaya transportasi, perayaan hari 

kemerdekaan, dan lainnya. 

Gambar: Contoh pemanfaatan CSR di Muara Enim
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Mengingat CSR ini berasal dari BUMN atau perusahaan besar, mungkin 

akan lebih bermanfaat apabila dilakukan pendampingan, agar bantuan 

bisa dikemas dalam suatu proyek atau program yang lebih inovatif. 

Misalnya dengan mengadopsi bidang-bidang yang dikuasai oleh BUMN 

atau perusahaan yang bersangkutan. 

Kalau melihat sekilas kegiatan yang dibiayai CSR, ada potensi untuk 

kegiatan yang lebih menjanjikan seperti bencana alam, kepedulian 

terhadap sampah, penanganan kebakaran lahan, dan lainnya. 

Sayangnya, kemasan kegiatan masih belum jelas dan elaborasi yang lebih 

menjanjikan juga belum terlihat. Oleh sebab itu, diharapkan kegiatan 

yang lebih fokus dan elaboratif, agar manfaat yang dinikmati masyarakat 

jauh lebih besar.

Gambar : Taman Adipuro, Muara Enim
Sumber : muaraenimkab.go.id 



Gambar: Kereta MRT Jakarta
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Pencapaian
Yang Tidak
Terduga
Overcoming poverty is not a gesture 
of charity. It is the protection of a 
fundamental human right, the right
to dignity and a decent life.

~ Nelson Mandela ~
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Kemiskinan tidak  mudah didefinsikan karena sifatnya yang multidimensi.

Meski pun ada definisi baku dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 

mengukur statistik, namun banyak lembaga memiliki definisi masing-

masing terkait kemiskinan. 

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Apabila 

menengok tahun  2000, angka kemiskinan masih 19,14 persen atau 

sebanyak 38,74 juta jiwa. Kemudian sekitar dua dekade setelahnya, data 

BPS Maret 2018 menunjukkan angka kemiskinan adalah 9,82 persen, atau  

25,95 juta. 

Untuk pertama kalinya, menurut perhitungan BPS, angka kemiskinan 

rata-rata di Indonesia berada di bawah 10 persen.

Meski demikian, catatan penting dalam hal ini adalah soal pemerataan. 

Tingkat  kesenjangan antar provinsi semakin menganga dengan spektrum 

panjang. Data BPS 15 Juli 2019  menunjukkan, persentase kemiskinan 

sampai bulan Maret 2019, angka tertinggi adalah  27,53 persen (Papua) 

dan terendah 3,47 persen (DKI Jakarta). 

Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi merupakan 

kewajiban negara, terutama, sebagai bagian tugasnya untuk memenuhi 

hak-hak dasar setiap warga. 
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A. Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin 

Dalam hal menurunkan angka kemiskinan, upaya Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah patut diacungi dua jempol. 

Gambar: Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Pada tahun 2018, Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan jumlah 

penduduk miskin yang mencapai separuh dari penurunan penduduk 

miskin secara nasional, dan menjadi capaian penurunan angka 

kemiskinan tertinggi seluruh Indonesia. 

Keberhasilan tersebut menggugah keingintahuan banyak pihak, apa 

saja program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh 

Jawa Tengah. 

Sebagai informasi jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 sekitar 

265 juta orang, lebih dari separuh bermukim di Pulau Jawa dengan 

penduduk miskin yang juga terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi 

Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah penduduk ketiga terbesar 

di Indonesia, yakni sekitar 34,3 juta, di bawah Provinsi Jawa Barat 

dengan penduduknya 48,7 juta dan Provinsi Jawa Timur, sekitar 42 

juta. 
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Sampai pertengahan tahun 2000-an, lebih 50 persen kemiskinan di 

Jawa terpusat di Jawa Tengah. Sekitar 50 persen kabupaten/kota di 

Jawa Tengah memiliki tingkat kemiskinan sekitar 20,02 persen. Antara 

tahun 2005-2009 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah turun tetapi masih 

sebesar 17,72 persen. Pada tahun 2013, Bappeda mencanangkan target 

penurunan kemiskinan sampai 13,27 persen, sementara target Milleniem 

Development Goals yang harus dicapai tahun 2015 di bawah 10 persen.1 

Angka kemiskinan di Jawa Tengah terus menurun secara bertahap. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan, 

pada September 2014, angka kemiskinan turun menjadi 13,58 persen 

atau menjadi 4,56 juta jiwa, terus turun menjadi 13,33 persen pada bulan 

September 2015 atau sebesar 4,5 juta jiwa. 

Pada bulan Maret 2016 turun lagi menjadi 13,27 persen, dan 13,19 pada 

bulan September 2016 atau 4,49 juta jiwa.  Pada Maret 2017, angka 

kemiskinan kembali turun menjadi 13,01 persen atau sebesar 4,45 juta 

jiwa dan menjadi 12,23 persen pada bulan September 2017, terus turun 

sampai 11,32 persen pada bulan Maret 2018. 

Angka kemiskinan Jawa Tengah turun menjadi 11,19 persen pada bulan 

September 2018, memang masih di atas nasional yang 9,82 persen. 

Namun delta atau progres penurunan angka kemiskinan, Jawa Tengah 

lebih besar dari nasional. 

Pada tahun 2017 angka kemiskinan nasional 10,12 persen; kemudian tahun 

2018 turun menjadi 9,82 persen, sehingga delta penurunan sekitar 0,30. 

Sedangkan bulan September tahun 2017 angka kemiskinan Jawa Tengah 

12,23 persen; kemudian tahun 2018 turun menjadi 11,19 persen, sehingga 

delta penurunan sekitar 1,04.

Memang kesenjangan tidak bisa dihindari, dan harus terus dilakukan 

upaya untuk mempersempit jurang ketimpangan antar daerah. Wilayah 

kabupaten dengan zona merah atau angka kemiskinan tertinggi ialah 

Brebes, Banyumas, Kebumen, Pemalang, dan Cilacap. Padahal, daerah-

daerah itu memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi pertumbuhahannya 

kurang berkualitas. 

1  Dicky Wahyudi, Tri Wahyu Rejekingsih, “ANALISIS KEMISKINAN DI JAWA TENGAH” dimuat pada 
DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS , Volume2, Nomor 1, Tahun 201. Pdf diunggah dari 

https://media.neliti.com/media/publications/19688-ID-analisis-kemiskinan-di-jawa-tengah.pdf
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Meski demikian, bagaimana Jawa Tengah mengimplementasikan program 

pengurangan kemiskinan adalah hal yang menarik diamati. 

Penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah didukung oleh kondisi makro 

ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonominya berada di atas rata-rata 

nasional. Didukung ikim investasi yang kondusif, investasi di Jawa Tengah 

bertumbuh signifikan, dengan angka rata-rata 52,31 persen per tahun 

antara tahun 2013-2017.

Gambar: Capaian Indikator Makro Jawa Tengah

Total investasi yang masuk pada periode 2015 hingga triwulan II 2019, 

baik PMA dan PMDN mencapai Rp 211,19 triliun. Investasi PMA adalah 

sebesar Rp 110,85 triliun dengan 4.964 proyek yang menyerap 335.735 

tenaga kerja. Sedangkan investasi PMDN adalah sebesar Rp 100,34 triliun 

dengan 7.121 proyek yang menyerap 221.071 tenaga kerja.

Provinsi Jawa Tengah layak menjadi salah satu wilayah favorit bagi 

investor dalam dan luar negeri. Salah satu alasannya adalah karena 

pelayanan perizinan di Jawa Tengah adalah peringkat pertama sebagai 

penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terbaik se-

Indonesia dalam Investment Award 2018.
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Pada saat bersamaan, terjadi penurunan ketimpangan pendapatan dan 

wilayah lebih baik dari rata-rata  nasional, tingkat pengangguran terbuka 

yang menurun perlahan, dan lainnya.

Adapun beberapa program/kegiatan untuk mendukung menurunkan 

kemiskinan di Jawa Tengah terbagi menjadi tiga besar. 

Pertama, kemudahan akses mendapatkan pelayanan dasar seperti 

jaminan sosial untuk penduduk miskin dan non produktif melalui KJS, 

bantuan perumahan, sekolah gratis melalui boarding school SMK Jateng 

di Semarang, Purbalingga, dan Pati, serta perlindungan sosial bagi orang 

terlantar melalui Jamkesda. 

Kedua, sustainable livelihood, yakni bagaimana membantu masyarakat 

untuk dapat hidup mandiri terutama secara ekonomi melalui akses 

terhadap modal, start-up wirausaha baru, dan pelatihan untuk calon 

tenaga kerja baru. 

Ketiga penguatan data berbasis spasial yang melibatkan komunitas dan 

pihak swasta.    

Gambar: Candi Prambanan, Jawa Tengah
Sumber: Unsplash.com
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Selain berbagai upaya formal, Gubernur Ganjar Pranowo juga melakukan 

berbagai pendekatan untuk bisa berbicara langsung dengan warganya. 

Dia  blusukan, mengunjungi warga yang masih tinggal di rumah-rumah 

tidak layak huni. Gubernur Jawa Tengah ini juga dikenal sebagai sosok 

yang dekat dengan warganya dan berbicara dengan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh warga kebanyakan. 

Pemerintah Jawa Tengah memiliki target perbaikan rumah tidak layak 

huni sebanyak 20.000 pada tahun 2017 dan 30.000 pada tahun 2018. Di 

Jawa Tengah masih terdapat 1,6 juta rumah tidak layak huni.

Pemerintah Jawa Tengah juga menargetkan akses sanitasi dan air bersih 

mencapai akses universal 100-10-100, artinya akses air bersih layak untuk 

diproses sebagai air minum, terpenuhi sebesar 100 persen,  kawasan 

kumuh nol persen dan 100 persen sanitasi lingkungan yang memenuhi 

syarat kesehatan. 

Data Dinas Kesehatan Jawa Tengah 2017 menunjukkan,  akses warga 

pada air layak minum adalah 79,16 persen dan jamban sehat 85,3 persen 

dari populasi penduduk Jawa Tengah sebesar 34 juta. 

Buang air sembarangan juga turun dari 18,46 persen pada tahun 2013 

menjadi 14,7 persen. ODF (Open Defecation Free, kondisi individu dalam 

komunitas tidak buang air besar sembarangan) belum berhasil dicapai 

oleh satu pun kabupaten pada tahun 2015.  

Pada tahun 2017, ada lima kabupaten ODF, dan tahun 2017 ditambah empat 

kabupaten lagi. Pada tahun 2018, tujuh kabupaten menyusul, dan tahun 

2019, lima kabupaten lagi mendeklarasikan ODF. Target pada tahun 202i 

sebanyak 29 kabupaten dan enam kota di Jawa Tengah mencapai ODF 

100 persen. Saat ini masih 23 kabupaten /kota yang belum melakukan 

deklarasi ODF. 
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S e b a g a i 

negara yang 

b e r a d a 

pada posisi 

M i d d l e 

I n c o m e 

Country dan 

salah satu anggota G-20, sudah 

selayaknya diskusi pembangunan 

Indonesia dalam buku ini 

juga menyampaikan capaian 

kemajuan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan teknologi. Meskipun 

pada sisi lain, tidak dipungkiri 

bahwa kemiskinan masih menjadi 

salah satu masalah yang ironi 

dalam zaman digital sekarang.

Jakarta sebagai simbol 

kemajuan dan ibukota negara, 

menghidupkan kota-kota satelit 

di sekitarnya dan menjadikan 

dirinya sebagai megapolitan. 

Kesenjangan hasil pembangunan 

yang masih lebar antara satu 

daerah dan satu daerah lainnya, 

semestinya tidak membuat daerah 

yang mau maju menghentikan 

proses kemajuannya, karena pada 

saat yang sama, secara paralel 

negara-negara lain di dunia juga 

bergerak maju. 

Kesenjangan pula yang 

mendapat perhatian pada 

Human Development Report 

B. Akhirnya Melintas
MRT di Jakarta

Gambar: Fasilitas didalam kereta MRT 
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2020. Peringkat Indonesia 

(untuk pertama kalinya dalam 

20 tahun terakhir) bergerak naik, 

tetapi kesenjangan juga semakin 

melebar. Fokus pada beban 

kesenjangan adalah hal penting, 

tetapi Indonesia akan tertinggal 

kalau tidak memperhatikan hal 

lain terkait pengaruh global 

yang semakin kuat dengan 

perkembangan teknologi. Upaya 

untuk mempersempit jarak 

kesenjangan harus dilakukan 

secara bersama, melalui kolaborasi 

dengan berbagai pihak.

Bagaimanapun, berhasilnya 

Mass Rapid Transportation 

dibangun dan dioperasikan di 

Jakarta, merupakan pencapaian 

pembangunan yang perlu 

diapresiasi. Kerjasama antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta serta 

dukungan masyarakat menjadikan 

kendaraan masal modern ini bisa 

mengisi ruang publik ibukota. 

Model transportasi ini bisa menjadi 

pembelajaran menarik untuk 

daerah-daerah lain di Indonesia. 

Sebelum terlambat, daerah yang 

mulai berkembang, memerlukan 

rencana matang untuk 

membangun sistem transportasi 

umum yang dapat antisipasi 

kemacetan karena pertambahan 

jumlah penduduk dan kemajuan 

daerah. Meski demikian, tetap 

harus dipersiapkan secara 

matang, mencakup analisis 

mengenai dampak lingkungan 

dan sosial, juga kesiapan mental 

warganya.   

Gambar: Kereta MRT sedang beroperasi
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Pencapaian yang tidak biasa

Kemacetan di Jakarta menjadi 

masalah tak berkesudahan 

karena jumlah penduduk 

kian membengkak sebagai 

konsekuensi dari terpusatnya 

kegiatan ekonomi dan peredaran 

uang di Indonesia. 

Pada tahun 2017, jumlah 

penduduk Jakarta mencapai 14,5 

juta jiwa pada siang hari dan 

10,2 juta jiwa pada malam hari 

karena sebagian pekerja berasal 

dari wilayah di sekitar Jakarta 

(komuter).  Kepadatan penduduk 

dan pergerakannya menjadikan 

Jakarta sebagai kota termacet 

ketujuh di dunia, seperti dilansir 

oleh Forbes 2019.  Biaya kerugian 

Jakarta akibat kemacetan pun, jika 

dimonetasi,  diprediksi mencapai 

Rp 65 Triliun. 

Pengembangan transportasi 

massal baik yang berbasis rel 

maupun darat menjadi strategi 

yang diambil oleh Pemprov DKI 

Jakarta, disamping kebijakan tarif, 

jadwal hingga rekayasa lalu lintas 

lainnya. 

Pengembangan transportasi 

massal juga terintegrasi dengan 

wilayah sekitarnya meliputi 

Bodetabek (Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi) karena 

pergerakan manusia dari luar 

wilayah DKI Jakarta sangat tinggi. 

Transportasi massal yang digagas 

meliputi MRT, LRT, commuter line 

(KRL), dan busway. 

Gambar: MRT Jakarta beroperasi
Sumber: kfmap.asia



59Knowledge Sharing Pembangunan Daerah
Praktik-Praktik Cerdas Tahun 2019-2020

Proyek MRT Jakarta dimulai pada 

tahun 2013 melalui kerjasama 

konsorsium Indonesia – Jepang 

yang meliputi Tokyu, Obayashi, 

Shimizu, Sumitomo, Mitsui, Tokyo 

Engineering, Kobe Steel, Wijaya 

Karya, Jaya Konstruksi, Inti Karya 

Persada Tehnik, dan Hutama Karya. 

Selain didanai oleh pemerintah 

pusat dan pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta, pembangunan ini 

juga didukung pinjaman Jepang 

melalui Japan International 

Coorperation Agency (JICA). 

Tujuan utama pengembangan 

transportasi massal ini adalah 

untuk mewujudkan masyarakat 

yang public transport-minded 

sehingga dapat mengurangi 

jumlah kendaraan di jalan raya 

dan kemacetan lalu lintas.

Meskipun terhitung terlambat 

dibanding negara lain seperti 

Filipina, Thailand, Malaysia, dan 

Singapura namun, MRT Jakarta 

telah menerapkan teknologi 

terkini dalam pengembangannya. 

Pembangunan MRT Fase I 

sepanjang 16 kilometer melintasi 

Lebak Bulus hingga Bundaran HI 

ini dibangun pada jalur layang 

(elevated) dan jalur bawah tanah 

(underground) seperti di negara-

negara maju. Hal ini menjadi daya 

tarik tersendiri bagi warga DKI 

Jakarta yang tingkat mobilitasnya 

sangat tinggi.  

Keramaian penumpang MRT 

tidak hanya bertahan pada masa 

uji coba gratis dan weekend 

saja, namun pada hari sibuk 

(weekdays) juga dipadati oleh 

kalangan pekerja. MRT yang 

resmi beroperasi pada 1 Mei 2019 

tersebut sangat membantu dalam 

mengurai kemacetan Jakarta 

karena rangkaian kereta mulai 

jalan pada pukul 05.00 hingga 

00.00 dengan frekuensi setiap 5 

menit (peak hour) dan 10 menit 

(off peak). 

Gambar: Kereta MRT Parkir di Stasiun Lebak Bulus
Sumber: Media Indonesia



Gambar: Wisata Alam Posong, Temanggung



04
Inovasi

“The betterment of society is not 
a job to be left to a few. It’s a 
responsibility to be shared by all.”

                                                                                                        
- David Packard (1912-1996) -
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Banyak definisi mengenai inovasi, dan setiap lembaga memiliki definisi 

dengan seperangkat kriteria dan indikatornya. 

Menurut Dr Alex Octavianus, Ketua Tim Teknis Penghargaan Pembangunan 

Daerah (PPD) 2018-2020, desain awal inovasi ketika masih Anugerah 

Pengripta Nasional (APN) sampai tahun 2017,  lebih ditekankan kepada 

inovasi perencanaan. Namun sejak berubah menjadi PPD tahun 2018,  

mulai bergeser, menyesuaikan dengan tujuan PPD.

“Inovasi menjadi lebih luas, mendukung atau relevan dengan tujuan atau 

tema pembangunan nasional,” ujar Alex. “Namun perencanaan inovasi 

tetap menjadi bagian penting. Inovasi yang dijalankan harus direncanakan 

dengan baik, selain hasilnya juga baik.”

Pertimbangan lainnya, menurut Alex,  “Karena inovasi perencanaan  

ternyata tidak cukup dinamis sehingga agak sulit untuk dielaborasi setiap 

tahun.”  

Hal senada dikemukakan Dr Dedi M.M. Riyadi, Ketua Tim Penilai 

Independen yang juga mantan Deputi dan Staf Ahli Menteri PPN, “Inovasi 

perencanaan suka keberatan pakem.”

Seperti halnya administrasi yang memiliki dua sisi, lanjut Dedi.

Pertama, administrasi tentang ‘perkara’ pembangunan; dan kedua, 

pembangunan administrasi. Administrasi dan pembangunan keduanya 

memiliki sisi statik, yaitu prinsip, prosedur dan lain-lain yang berupa 

‘pakem’ yang menjadi standar, yang diikuti dalam implementasi 

administrasi. 

“Sisi lain adalah dinamika sejalan perkembangan ilmu, pengetahuan, 

teknologi. Begitu pula dalam keseluruhan hidup dan kehidupan kita.” 

Berikut adalah inovasi yang dilakukan di provinsi, kota dan kabupaten 

yang memenangi PPD, atau pun tidak menang, tetapi layak untuk 

diungkapkan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain.
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A. Nginceng Wong Meteng 

Nama Program Jateng 

Gayeng Nginceng Wong  

Meteng atau 5 Ng cukup 

untuk membuat mata 

terbelalak karena kaget 

dengan pilihan istilah 

dalam Bahasa Jawa itu. Gabungan huruf konsonan itu membentuk 

bunyi suara yang pas dari kalimat yang unik dan sedikit ‘nyleneh’, 

terkesan seperti main-main, tetapi sangat serius. 

Ketika ditanya kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang 

menciptakan kalimat tersebut sebagai nama program, dia mengatakan,  

menurunkan  angka kematian ibu melahirkan (AKI) yang tinggi di 

Jawa Tengah saat dia mulai menjabat sebagai gubernur (2013-2018),  

bukan hal yang mudah dilakukan. 

Meskipun mendapatkan perhatian khusus dalam inisiatif internasional 

Millenium Development Goals (2000-2015) untuk mencapai 

kesejahteraan rakyat dan pembangunan, dilanjutkan dengan 

Sustainable Development Goals (2015-2030), namun AKI tidak menjadi 

perhatian banyak orang. Apalagi pada banyak tradisi, termasuk di 

Indonesia, kematian saat melahirkan dianggap sebagai mati syahid, 

sehingga tak perlu diurus karena pasti akan diganjar ‘surga’. Sampai 

hari ini AKI di Indonesia masih berada di kisaran 300/100.000 kelahiran 

hidup,  tertinggi di Asia Tenggara.

Untuk menarik perhatian orang, langkah pertama yang dilakukan 

Ganjar adalah adalah menciptakan nama unik bagi program tersebut, 

sehingga mudah diingat, apalagi dalam Bahasa Jawa ngoko (digunakan 

dalam percakapan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat menengah-

bawah).  Oleh karena program itu dikembangkan di Jawa Tengah, 

maka, kalau nama program lebih mudah dimengerti dan diterima, 

maka tak sulit menumbuhkan rasa memiliki (ownnership) program 

tersebut pada masyarakat.  
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Rasa memiliki program  dapat 

menggerakkan segenap 

unsur dalam Pemerintah 

Daerah dan masyarakat untuk 

bekerjasama dan kolaborasi. 

Kata gayeng bisa diartikan 

banyak orang terlibat dan 

merasakan kegembiraan 

bekerjasama. Nginceng 

wong meteng, sepintas 

diakui Gubernur, seolah tabu, 

karena arti harafiah adalah 

ngintip orang hamil. 

Bapak Gubernur Jateng saat berdiskusi sebelum 
Musrenbangwil Karesidenan Banyumas, Mei 2019

Namun secara positif, nginceng wong 

meteng bisa berarti memberikan 

perhatian penuh pada ibu hamil. Ketika semua orang memberi perhatian 

serius kepada ibu hamil di sekitarnya, maka keselamatan selama hamil 

dan melahirkan diharapkan lebih terjamin. Ternyata memang program 

tersebut disambut luar biasa di Jawa Tengah. 

Gambar : Kunjungan Bapak Gubernur Jateng dengan Ibu hamil

Sumber : sukoharjonews
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Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016

Keseriusan Pemprov Jawa Tengah untuk menurunkan angka ibu 

melahirkan dibuktikan dengan disusunnya Pergub Jateng No. 17/2016 

mengenai penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Jawa 

Tengah. Ada dua pertimbangan penting yang menjadi dasar hukum itu.

Pertama, memenuhi hak hidup sehat bagi ibu dan anak. Memang upaya 

itu sudah dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan, namun 

belum memberikan hasil  maksimal. Upaya yang lebih keras penting 

untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi. 

Kedua, tingginya angka kematian ibu dan bayi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor antara lain budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, sistem 

pelayanan kesehatan dan pembiayaan.

Dasar hukum ini semakin kuat apabila merujuk adanya dukungan 

pembiayaan untuk penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak melalui 

APBN, APBD Jateng, APBD Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan 

belanja Desa, serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Keseriusan dalam menyelesaikan permasalah 

ini pun tergambar sejak dia menjabat sebagai 

Gubernur Jawa Tengah, tahun 2013.  Angka 

Kematian Ibu ditargetkan turun sekitar tiga 

persen per tahun, tetap di Jawa Tengah bisa 

turun lebih dari itu.Tahun 2017 AKI adalah 88,58 

per 100.000 kelahiran hidup, sementara tahun 

2013 masih 118, 62 per 100.000 kelahiran hidup.  

Angka Kematian Bayi tahun 2017 adalah 8,93 

per 1.000 kelahiran hidup.  Angka Kematian 

Balita juga menurun cukup signifikan, yakni 

10,47 pada tahun 2017 dari 11,8 per 1.000 

kelahiran hidup pada tahun 2013.  Penurunan 

AKI, pada tahun 2018 kasus angka kematian ibu 

turun mencapai 43 persen, sedangkan kasus 

angka kematian bayi turun hingga 31 persen. 
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Kematian Bayi dan Balita di Jawa Tengah telah melampaui target SDGs, 

yang tentu saja, berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Provinsi Jawa Tengah. 

Semua itu juga dibarengi dengan berkurangnya perilaku buang air besar 

sembarangan, dari 45,8 persen pada tahun 2013 menjadi 14,7 persen 

pada tahun 2017. Masalah BAB sembarangan bukan masalah kemiskinan 

tetapi masalah perilaku yang sulit diubah. 

Sampai tahun 2015, ODF (Open defecation Free) atau Stop Buang Air 

Besar Sembarangan belum satu pun kabupaten bisa mencapainya. Pada 

tahun 2017 sudah ada 5 kabupaten (Grobogan, Boyolali, Karanganyar, 

Sukoharjo dan Wonogiri), empat kabupaten menyusul dengan 

mendeklarasikan ODF. 

Provinsi Jawa Tengah menargetkan 100 persen ODF pada tahun 2021. 

Gerakan 100 persen ODF itu merupakan langkah menekan angka 

kemiskinan dari subsektor terkecil yakni persoalan sanitasi. “Kalau 

masyarakat tidak buang air besar sembarangan, mereka akan menjadi 

sehat dan tentunya lebih sejahtera,” ujar Gubernur Ganjar Pranowo. 

Gambar: Proses Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng.
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Sarasehan Pukul 07.00 di Pendopo Banyumas

Kebijakan melalui Pergub Jateng No. 17/2016, didukung dengan semangat 

tinggi oleh penyelenggara kesehatan ibu dan anak. Para dokter dan tenaga 

medis serta aparat pemda bagian kesehatan sudah siap di Pendopo 

Si Panji di Kabupaten Banyumas pada pukul 07.00, Maret 2019, untuk 

Sarasehan mengenai perkembangan Program “5Ng” ((JateNG GayeNG 

NginceNG WoNG MeteNG) untuk wilayah Banyumas. 

Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein memimpin sarasehan yang diawali 

makan pagi dengan sroto, sup khas Banyumas yang lezat. Rapat ala 

breakfast meeting ini dilakukan sekali dalam sebulan. Pendopo penuh. 

Pertemuan berjalan akrab dan informatif.

Penyelenggara kesehatan ibu dan anak ini memang dimudahkan dengan 

aplikasi melalui handphone mengenai mapping atau pemetaan lokasi ibu-

ibu yang hamil. Puskemas memiliki akses untuk memantau keberadaan 

dan kondisi ibu hamil. Pelibatan masyarakat dalam memberi perhatian 

dan membantu kemudahan ibu hamil dalam persiapan kelahiran bayi 

menumbuhkan nilai-nilai sosial yang hampir hilang seperti kepedulian, 

menolong sesama, dan gotong royong.

Gambar: Breakfast meeting NWM, Pendopo Banyumas 2019
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Penyelenggara kesehatan ibu dan anak ini memang dimudahkan dengan 

aplikasi melalui handphone mengenai mapping atau pemetaan lokasi ibu-

ibu yang hamil. Puskemas memiliki akses untuk memantau keberadaan 

dan kondisi ibu hamil. Pelibatan masyarakat dalam memberi perhatian 

dan membantu kemudahan ibu hamil dalam persiapan kelahiran bayi 

menumbuhkan nilai-nilai sosial yang hampir hilang seperti kepedulian, 

menolong sesama, dan gotong royong.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 

dr.Yulianto Prabowo, M.Kes mengingatkan perlunya diciptakan suatu 

kondisi di mana semua ibu hamil terpantau agar mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang optimal, sehingga ibu selamat, dan bayi sehat.  

Kematian ibu dan bayi antara lain disebabkan oleh status kesehatan 

ibu dan calon ibu  yang masih rendah, meningkatnya kasus kehamilan 

yang tidak diinginkan, kompetensi bidan desa masih kurang, jumlah dan 

penyebaran dokter tidak merata, dan lain-lain.
 

Program 5Ng dilaksanakan dalam empat fase, yakni fase sebelum hamil, 

fase selama kehamilan, fase persalinan dan fase nifas.

Menurut dr Yulianto, Program “5Ng” dapat berhasil kalau didukung oleh 

“Jangan 4T”; jangan terlalu muda untuk calon ibu, jangan terlalu tua untuk 

hamil, jangan terlalu sering hamil, jangan terlalu dekat jarak kehamilan.  

Ambulans Desa dan Tabungan Ibu Hamil

Pergub mengenai penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak ini 

bisa dikatakan istimewa karena menyertakan kearifan lokal untuk 

mengakomodasi peningkatan peran serta masyarakat dalam menurunkan 

angka kematian ibu melahirkan; yakni gotong royong. 

Meskipun infrastruktur di wilayah Jawa Tengah relatif bagus, namun 

masih ada daerah terpencil dan sulit dijangkau.  Ibu hamil yang kebetulan 

tinggal di wilayah tersebut, mungkin tidak semua memiliki kendaraan 
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yang membantu mendatangi Puskesmas atau Rumah Sakit. Kondisi ini 

mendorong penyelenggara kesehatan seperti Puskesmas atau Rumah 

Sakit membantu masyarakat untuk membentuk Ambulans Desa. 

Masyarakat rela mendaftarkan kendaraan pribadinya untuk digunakan, 

sehingga kapanpun dibutuhkan untuk membantu wanita hamil, kendaraan 

tersebut dapat digunakan layaknya ambulans.

Kepedulian masyarakat tidak hanya sebatas mengikuti program ambulan 

desa,  tetapi  juga mencakup bantuan pembiayaan untuk ibu hamil. 

Puskesmas memfasilitasi bantuan tabungan untuk wanita hamil. Siapapun 

boleh ikut menabung, tidak sebatas ibu hamil. Bahkan sebagian 

adalah wanita berusia lanjut yang tak lagi hamil. 

Saat ditanyakan mengapa mau menabung 

untuk keperluan orang lain. Jawabannya 

sungguh menyentuh: tabungan itu 

untuk membantu wanita hamil 

yang memang membutuhkan 

bantuan pembiayaan, jadi 

tidak terbatas apakah anaknya, 

cucunya, tetangganya, tetapi 

bahkan  yang tidak dikenal.

Gambar: Output dan Outcome Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng
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Cerdas Membangun 

Gerakan ‘Nginceng Wong Meteng’ beserta seluruh kelengkapan upayanya 

adalah salah satu inovasi yang membawa hasil signifikan bagi salah satu 

indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu, 

menurunkan angka kematian ibu. 

Masih banyak tantangan pembangunan yang harus dihadapi provinsi yang 

terletak di tengah Pulau Jawa itu. Salah satunya adalah jumlah penduduk 

yang tinggi. Jumlah penduduk tentu saja akan menjadi bonus demografi 

apabila diiringi dengan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang 

mumpuni. Ironisnya, Provinsi ini memiliki tantangan lain yang relevan yaitu 

jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi, nomor dua tertinggi secara 

nominal jumlah setelah Provinsi Jawa Timur (BPS, 2020).   

Hal lain yang menjadi perhatian adalah kondisi kebencanaan di Jawa 

Tengah yang dikenal sebagai laboratorium bencana. 

Berdasarkan tantangan – tantangan tersebut, Pemerintah Daerah mencoba 

responsif dengan merumuskan arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah 

tahun 2020 sebagai berikut:

Gambar: Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2020)
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Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah telah dilakukan 

melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, peran 

swasta seperti start-up juga turut membantu upaya penanggulangan 

kemiskinan ini. Diharapkan dengan peran start-up, muncullah wirausaha 

baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. 

Upaya lainnya yaitu kemudahan akses modal melalui suku bunga rendah 

pinjaman modal melalui Bank Jateng. Sebelumnya, KUR adalah 12 persen 

yang kemudian diturunkan menjadi 9 persen, dan kini sudah menjadi 

7 persen. Provinsi Jawa Tengah juga melibatkan tiga kelompok utama 

kaum marginal yaitu difabel, perempuan dan anak – anak dalam proses 

perencanaan melalui musrenbang.

Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan” menjadi salah 

satu strategi penanggulangan kemiskinan lainnya yang cukup efektif. 

Program ini diluncurkan secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah, 

Ganjar Pronowo pada 22 Juli 2019. Melalui gerakan ini, kepala dinas di 

tiap pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota menjadi motor 

penggerak untuk meningkatkan perekonomian desa-desa binaan agar 

bangkit menanggulangi kemiskinan.

Peningkatan jumlah desa dampingan setiap tahun menunjukkan peran 

penting pemda provinsi dan pemda kabupaten. Melalui kegiatan ini 

pula, ide-ide inovatif penanggulangan kemiskinan di desa bermunculan 

dan dapat menjadi referensi untuk penanggulangan kemiskinan di desa 

lainnya. Saat ini, jumlah desa binaan di Jawa Tengah adalah 131 desa. 

Masih banyak sekali yang harus dilakukan karena di Jawa Tengah terdapat 

8.490 desa/kelurahan dengan kondisi beragam. Desa-desa itu harus 

secara kreatif menciptakan gagasan-gagasan inovatif untuk merespons 

kondisi kemiskinan di desanya atau mengadopsi ide-ide inovatif yang 

telah dilakukan di desa lain. 
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Berikut merupakan contoh kegiatan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa 

Dampingan” yang telah dilaksanakan di beberapa desa di Provinsi Jawa 

Tengah.

Gambar: Keterampilan untuk Masyarakat Desa Dampingan di Desa Karang Tengah, Kab. 
Banyumas yang Merupakan Desa Dampingan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Dokumen Inovasi Daerah Jawa Tengah (2020)

Outcome dari kegiatan ini adalah penurunan tingkat kemiskinan di 

perdesaan, karena tingkat kemiskinan di perdesaan masih sedikit lebih 

tinggi dibandingkan di perkotaan. Data BPS pada tahun 2019 menunjukkan 

bahwa Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan 

nomor satu di Indonesia, meskipun kemudian terjadi kenaikan pasca-

pandemi. 
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Meski demikian, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap outcome 

dari gerakan ini agar intervensi terhadap desa dampingan lebih maksimal 

untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang  naik lagi pada tahun 2020.

Pendekatan lain dalam intervensi penanggulangan kemiskinan melalui 

pendidikan adalah program SMK Jateng. Sejak memimpin Jawa Tengah, 

Ganjar menaruh perhatian besar pada pendidikan vokasi sebagai 

strategi untuk mengatasi masalah pendidikan dan mengurangi tingkat 

pengangguran, sekaligus merespons situasi kemiskinan dari akarnya. 

Komitmen itu dibuktikan ketika dia mendirikan tiga Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) khusus untuk siswa miskin berprestasi. Salah satu SMK 

itu berlokasi di kota Semarang.

Gambar: Gerbang SMK Negeri Jawa Tengah

Gambar: Suasana Belajar SMK Negeri Jawa Tengah
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Gubernur Ganjar Pranowo selalu menekankan pentingnya kualitas 
karakter SDM Jawa Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu 
dengan pelaksanaan Sekolah Tanpa Sekat. Sekolah tanpa sekat menjadi 
bentuk perpaduan antara sekolah formal, sekolah non formal dan sekolah 
informal. 

Peran Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam mendukung 
program ini adalah dengan mengadakan Program Gubernur Mengajar 
dan Magang Gubernur

Program   Gubernur Mengajar merupakan bagian dari upaya untuk 
memberikan sentuhan personal di bidang pendidikan; suatu terobosan 
yang juga dilakukan oleh  pemimpin di banyak tempat. Mereka meluangkan 
waktunya, bahkan ada menyediakan waktu secara berkelanjutan untuk 
mengajar di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ganjar 
melakukannya sejak dia menjadi gubernur Jawa Tengah. Dengan program 
itu Ganjar memberi motivasi kepada siswa didik, khususnya remaja. 
 

Gubernur Mengajar

Gambar : Gubernur Mengajar di SMA Bermadus Pekalongan
Sumber: smabernarduspekalongan.sch.id
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Pendidikan politik dan anti korupsi di lingkungan sekolah turut menjadikan 
sekolah sebagai sarana penguatan karakter bagi para generasi muda di 
Jawa Tengah.

Gubernur juga punya cara unik untuk mengedukasi pelajar. Dalam 
program “Sehari Bersama Gubernur”,  Ganjar mengajak pelajar yang 
magang di kantornya untuk mengikuti kegiatan Gubernur seharian. Bisa 
saja Gubernur meninjau banjir, melihat tanggul jebol, melintasi jalan-jalan 
becek dan berlumpur, mengunjungi kampung-kampung kumuh yang 
masih punya persoalan dengan sanitasi, air bersih, dan lain-lain. Gubernur 
bahkan tak segan masuk ke gubug reyot warganya tanpa sungkan. 

Dengan melihat semua itu siswa mengetahui secara langsung persoalan 
riil di dalam masyarakat sekaligus melihat pekerjaan gubernur yang 
sangat riil  bukan sekadar seremonial.

Pembangunan berbasis kawasan turut mendukung strategi pembangunan 
di Provinsi Jawa Tengah, mengingat antar satu daerah dengan daerah 
lain memiliki basis sektor unggulan yang berbeda – beda. Terdapat tujuh 
Kawasan dengan fokus pengembangan wilayah yang sesuai dengan 
potensi masing-masing wilayah. 

Pembagian dari sektor unggulan tiap kawasan dapat dilihat pada gambar 
berikut.

Gambar: Strategi Pembangunan Berbasis Kawasan di Jawa Tengah
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2020)
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Jawa Tengah adalah provinsi 

yang memperhatikan 

keberlanjutan lingkungan dan 

mitigasi bencana, mengingat 

sebagian besar wilayahnya 

rawan bencana. Saat ini, Jawa 

Tengah telah menandatangani 

MoU Pembangunan Rendah 

Karbon, dengan beberapa 

contoh programnya adalah RDF 

(Refused Derived Fuel), Tempat 

Pengelolaan Sampah Terpadu 

(TPST) Regional, Landfill Gas 

dan Pembangkit Lstrik Tenaga 

Sampah (PLTSa). 

Upaya-upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah dengan 

partisipasi masyarakat banyak 

mendukung program ini, seperti 

Penyelenggaraan Kongres 

Sampah, Komunitas Peduli Sungai, 

Sekolah Peduli Lingkungan, dan 

Desa Tangguh Bencana.

Penyelenggaraan Kongres 

Sampah di Jawa Tengah ini 

berhasil mencetuskan Komunitas 

Peduli Sungai dan Sekolah Sungai. 

Program ini dilakukan selain agar 

sungai bebas dari sampah, juga 

agar masyarakat berpartisipasi 

aktif secara bottom-up dalam 

upaya menjaga kelestarian 

lingkungan. Kesadaran ini lah yang 

menjadi modal paling kuat bagi 

masyarakat dalam pengelolaan 

sampah. 

Desa Kesongo di Kabupaten 

Semarang, yang merupakan tuan 

rumah penyelenggaraan kongres 

Gambar: Wawancara Best Practice Pembangunan di 
Jawa Tengah Bersama dengan Gubernur Jawa Tengah

Sumber: Dokumentasi Sekretariat PPD 2019

76



Knowledge Sharing Pembangunan Daerah
Praktik-Praktik Cerdas Tahun 2019-2020 77

ini merupakan contoh best 

practice pemanfaatan sampah di 

Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat 

di desa ini telah memilah sampah 

sejak dari rumah, sehingga proses 

pengolahan dan pemanfaatan 

sampah lebih mudah. 

Kongres sampah ini juga menjadi 

dasar bagi pemerintah untuk 

menerbitkan kebijakan – kebijakan 

terkait pemanfaatan sampah yang 

dapat diterapkan di desa – desa 

lain di Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, Desa Tangguh 

Bencana (Destana) merupakan 

salah satu program yang digenjot 

oleh Gubernur Jawa Tengah, 

Bapak Ganjar Pranowo untuk lebih 

banyak melibatkan masyarakat 

dan komunitas dalam upaya 

pengurangan risiko bencana. 

Provinsi Jawa Tengah yang 
dikenal sebagai lumbung dan 
supermarket bencana menjadikan 
pembentukan Destana sangat 
penting, terutama agar 
masyarakat dapat mengetahui 
titik – titik rawan bencana, apa 
yang perlu dilakukan ketika 
bencana terjadi, dan percepatan 
pemulihan pasca bencana.

Dalam hal ini, pengurangan 
risiko bencana melalui Destana 
diharapkan dapat melibatkan 
tidak hanya pemerintah, namun 
juga masyarakat dan dunia usaha. 

Gambar: Serah Terima Buku Knowledge Sharing dari Direktur 
PEPPD Bappenas kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dokumentasi Sekretariat PPD 2019

77
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Meski terkesan ramah dan mudah ‘didekati’, tak mudah untuk meminta waktu 
pada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (GP) karena waktunya selalu 
penuh dari pagi kadang sampai jauh malam. Berkat bantuan Sekretaris Daerah, 
Prasetyo Aribowo, suatu pagi pada bulan September tahun 2019, kami bisa 
mendapat waktu wawancara, dengan syarat, “Setengah jam saja, njih,” kata Pak 
Pras.

Gubernur menyambut tim dengan hangat disertai kalimat, “Saya saja kaget kok 
bisa dapat penghargaan itu. Bukannya banyak provinsi lain lebih bagus.” 

Ketika diyakinkan, bahwa tahun ini Jawa Tengah tak tergoyahkan, dia masih 
mencoba mengelak, “Masak iya sih?”

Saat diungkapkan bahwa Tim Penilai terdiri dari para profesional dan guru 
besar dari universitas-universitas terkemuka seperti ITB, UGM, UI, IPB, Unpad, 
sehingga objektivitas penilaian  tinggi, GP mengatakan, “ Aku ora percoyo 
makane pas jadi juara saya telepon beberapa kawan penilai, ”Kok saya bisa 
juara gimana to. Ini fitnah deh.”

Ganjar mendapat informasi, clue penilaian. 
“Katanya yang dinilai ada tiga; model perencanaan atau metodenya, inovasi 
yang ada ditengahnya, dan hasil. Mananya yang beda dari provinsi lain? 
‘Timnya neliti dan membongkar,’ kata Tim Penilai kepada saya.”

Gara-gara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Ganjar Pranowo membuat 
target pertumbuhan tujuh persen. 

“Saya bilang “Haaaaah… tujuh persen itu itu berat lho”. 
“Nanti saya bantu,” ujar Menkeu Sri Mulyani, seperti diulang Gubernur 
Ganjar, “Pertumbuhan  berat dengan capaian makronya seperti ini.”
“Kita siapkan pertumbuhan ekonomi tujuh persen. Kita undang pakar 
dan pemangku kepentingan seperti BUMN, BI, OJK dan lain-lain. Ramalan 
BI pertumbuhan kita paling banter 5.4 persen, tetapi sekarang 5.6 persen 
melebihi target itu dan sudah mempersiapkan untuk tahun depan.”

“Kok Bisa Juara,Gimana To ?!”

Cerita
Kotak #1
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Tak ada yang tahu bahwa tahun 2020 Indonesia bersama hampir seluruh negara di 
dunia dihajar pandemi Covid-19 yang menyebabkan perencaanaan awal di berbagai 
daerah harus disesuaikan, dan berbagai upaya harus dilakukan.  

Meski demikian, kemajuan Jawa Tengah tetap menarik untuk ditelisik. Provinsi ini 
untuk waktu yang cukup lama termasuk yang tertinggal karena infrastruktur buruk, 
persoalan sosial menggunung, angka kemiskinan tinggi dan lain-lain. 

Melalui perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning),  pengembangan 
wilayah provinsi itu ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing 
berbasis pertanian, industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian 
alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. 

Wawancara dengan Gubernur Jawa Tengah, berlangsung selama lebih satu jam, 
dua kali dari waktu yang disediakan.  Berikut wawancaranya:

Banyak pabrik dari Jakarta dan daerah lain pindah ke Jawa Tengah karena buruhnya 
lebih murah. Apakah betul hanya faktor upah buruh yang menjadi penariknya? 

No, Bukan sekedar buruh. Jadi ketika saya awal jadi gubernur, saya lihat  kok Jawa 
Tengah paling tertinggal ya. Ukuran pertama adalah jalan, dan jalannya buruk.  
Maka waktu awal saya buat program Jateng Tanpa Lubang. Itu tahun 2014. Jateng 
Tanpa Lubang adalah respon kami terhadap protes masyarakat kenapa jalannya 
jelek. Ledekannya kalau dari Jawa Barat naik mobil mau ke Jawa Timur tidur saja, 
nanti kalau sudah glodak-glodak berarti sudah masuk masuk Jawa tengah. Begitu 
pula sebaliknya. Sakitnya tuh, disini (Dengan gaya jenaka, GP mengelus dadanya). 
Setelah itu kita cek apa problemnya. Ternyata kondisi jalan Jawa Tengah sudah  
lumayan rusak. Masyarakat tidak peduli dan tidak tahu, bahwa itu jalan desa, 
kabupaten, provinsi, atau nasional. Bagi mereka, jalan-jalan di Jawa Tengah tetap 
tanggung jawab gubernur. 

Setelah itu saya bertemu para profesor. Mereka menantang saya, ‘ Mas Ganjar 
berani gak bikin program Jateng Tanpa Lubang agar menjadi satu misi dari OPD’. 
Akhirnya saya buat Jateng Tanpa Lubang dan turunannya reformasi birokrasi di Bina 
Marga. Mereka merespon dan menghitung. Birokrasi top-top tetapi butuh stimulan 
dari top leader as a vision. Saya maunya tidak ada lubang.  Mereka ukur setiap 
ada laporan jalan berlubang harus berapa lama merespon, siapa saja yang harus 
bekerja, hasil akhirnya kapan dilihat.
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Jadi ada time frame nya ya Pak?

Iya. Saya kasih waktu 2 x 24 jam untuk direspon. Jika dalam 2 x 24 jam belum 
direspon, akan masuk di catatan digital saya. Kalau enggak direspon juga,  saya 
ancam, kursimu dicopot. Ternyata sampai dengan perkembangan hari ini respon 
mereka sudah tidak 2 x 24 jam tetapi 1 x 24 jam, bahkan ada yang hitungan 
jam. Mereka reform, semua sistem dipangkas. Dulu kan ada pengamat jalan, 
pengamat lapor pada koordinator, koordinator lapor kepala unit teknis, rapat 
dulu, baru direspon. Sangat birokratif. 

Sekarang tidak lagi. Begitu ada laporan, tim nya datang bareng-bareng, ngerjain, 
nembel. Hari ini program Jateng Tanpa Lubang sudah hilang. Sekarang namanya 
Jalan Cantik, sekarang sudah ada aplikasinya sehingga siapapun yang melapor 
akan kita distribusikan ke banyak tempat.

Setelah program ini berjalan dengan lumayan baik, sektor lain/OPD lain mulai 
mengikuti dengan segala inovasi. Maka setiap mereka ada komplain langsung 
masuk di dalam tangkapan saya. Saya punya LaporGub berbasis website, sekarang 
basis website sudah menjadi aplikasi Laporgub. Saya punya medsos. Semua OPD 
punya medsos yang terverifikasi. Publik akan masuk kesana dan saya pantau di 
dalam situation room saya.

Yang juga menarik, sewaktu kami datang di Musrenbangwil di Banyumas, 
terlihat sekali model proses perencanaan yang nilainya sangat tinggi karena 
Bapak langsung berdialog dengan kepala desa dengan video call. Jadi 
transparansinya sangat jelas.

Sudah berjalan enam tahun. Kita edukasi.  Sebelum itu, perencanaan 
pembangunan kita kok gini-gini aja sih. Kalau rapat di Semarang ngantuk semua. 
Semua ngomong satu-satu capek dan tidak efektif. Akhirnya saya balik,  saya 
bilang, saya mau datang ke mereka basisnya eks karesidenan. Di Jawa Tengah 
kan ada  enam. 

Saya ingin bagaimana saya bisa sampai ke ujung. Bagaimana saya bisa video call. 
Kemudian kita buat kelompok afirmasi, yaitu kelompok perempuan, difable, 
dan anak-anak, yang selama ini tidak tercakup,  karena orang kan pikirannya 
maskulin banget, fisik banget. 
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Perspektif gender Bapak tampaknya cukup kuat...

Lha saya dua kali dua semester ambil mata kuliah itu sama Mbak Chusnul Mar’iyah 
di UI. Mbak Myra Diarsi juga bantuin. Kemudian infrastruktur mulai kita perbaiki, 
tata sosial masyarakat. Dengan dialog ternyata masyarakat merasa diuwongké 
sehingga mereka bisa cerita dengan saya langsung.  Suasana kondusif muncul. 
Karena masyarakatnya kondusif, infrastruktur baik jalan, transportasi, energi mulai 
masuk, maka reform berikutnya adalah layanan publik.

Yang saya hajar pertama adalah jembatan timbang. Terus viral.  Setelah itu 
penerimaan calon pegawai negeri sipil di Samsat  semua kita ubah semua. 
Setelah itu kita reform Samsat, nggak sadar bahwa ternyata ini menumbuhkan 
performance yang relatif dipandang publik bagus. Ini kan arisan dari semua sektor. 
Nah setelah itu orang datang mau investasi  

Jadi semua disiapkan dulu, baru investasi datang ya Pak? 

Jadi gini, ekosistem ini yang dijaga. Mereka melihat, kalau bahasa Jawanya tidak 
makbedunduk gitu. Tidak tiba-tiba.  Ini proses dan penuh dengan caci maki juga, 
tetapi  caci maki buat saya vitamin aja sih. Asyik-asyik aja hahahaha… 

Saya tidak pernah risau ketika membuat sebuah keputusan dan kemudian 
dipertanyakan publik. Karena tradisi, kawan-kawan sudah terbiasa dengan 
argumentasi. Jadi umpama saya tetapkan berapa dana untuk lem aibon, lalu 
dipertanyakan, saya tunjukkan data,  untuk apa, berapa banyak pelajar, praktik 
apa. Jadi semua harus dipertanggungjawabkan. 

Bagaimana supaya ada diskusi yang produktif dengan DPRD? 
“Strong leadership dan enggak ada takutnya,” sergah Ganjar.

Ganjar memiliki pengalaman 10 tahun sebagai anggota DPR dari oposisi. Jadi dia 
paham betul mekanisme kerja DPR. 

Mungkin juga, dia adalah satu-satunya gubernur dengan pengalaman yang cukup 
matang sebagai politisi.  
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Dia bercerita,  pernah diancam oleh beberapa anggota dewan, ketika menaikkan 
300 persen anggaran infrastruktur yang harusnya Rp 700 M menjadi Rp 2,1 T. 
Mereka tidak setuju, dan menantang kalau pendapat mereka tidak diakomodasi.  

Ganjar kemudian melakukan lobi satu-persatu kepada mereka yang tidak setuju 
itu, tetapi mereka tetap pada pendiriannya. “Kalau Anda tidak setuju dengan 
anggaran ini, ya deadlock,” begitu ancamannya, seperti diungkapkan Ganjar 

Tetapi Ganjar bergeming. Dia tidak takut pada ancaman itu
“Saya bilang, tdak apa-apa. Kita pakai saja  APBD tahun lalu, kan begitu bunyi 
Konstitusi. Saya fight sendiri.” 

Ganjar kemudian mengumpulkan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah)  
menanyakan apakah mereka akan protes kalau gaji dipotong untuk enam bulan 
ke depan. Mereka menerima saja, karena yang memutuskan DPRD.  

“Bukan!” tegas Ganjar. 

APBD diputuskan di paripurna, yang sahamnya 50 persen untuk DPRD yang dibagi-
bagi dalam berbagai fraksi , sementara  50 persen sisanya milik pemerintah, 
tunggal, hanya gubernur, the one and only…  Ganjar yakin, dari sekian fraksi itu 
pasti ada yang mendukungnya. Dia pun melakukan lobi lagi. 

“Kemudian voting,” kata Ganjar, “Kalau itu tidak terjadi ya tidak bisa.”

Dia punya pengalaman ketika menjadi anggota DPR-RI, ada satu undang-undang 
yang sudah disetujui di tingkat parlemen, tetapi kalau di paripurna mereka 
mengatakan ‘tidak setuju’, UU itu gagal diundangkan.  

Legislatif juga hanya bicara soal besaran, misalnya penanggulangan kemiskinan, 
infrastruktur, tetapi tidak detil terkait lokasi dan lain-lain. Itu adalah wewenang 
eksekutif.

Berdasarkan pengetahuannya yang matang tentang proses di legislatif, Ganjar 
mengatakan,  “Kalau Anda tidak setuju kita pakai APBD tahun lalu, mari kita 
bicarakan. Tapi kalau kita pakai APBD tahun lalu artinya, ada dis-insentif  enam 
bulan tidak gajian. Anda tidak boleh ikut-ikut. Ini full otoritas saya.” 
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Ganjar juga mengingatkan, “Kita sama-sama enam bulan gak gajian. Anda 
sumbernya darimana? Kunjungan juga enggak ada anggaran kecuali yang pake 
tahun lalu saja, itupun tergantung saya. Kalau saya, enggak gajian enggak apa-apa, 
tapi  saya punya biro umum, makan saya, hidup saya, perjalanan saya semua sudah 
dijamin. Saya gak butuh gaji.”

Setelah itu, menurut Ganjar, mereka tersadar. Akhirnya mereka setuju dengan 
kenaikan anggaran infrastruktur. 

Jadi tergantung approach ya ?
“Ya, sambil alotan juga..”

Pernah anggaran di Dinas Kesehatan dipotong Rp 9 M. Ganjar menolak, tetapi 
Dewan tetap pada  keputusannya. Ketika rapat paripurna, dia membisiki pimpinan 
dewan yang duduk bersebelahan dengannya. ” Mas, ini keliru. Kalau anda putuskan 
hari ini, saya akan pidato disana saya tolak dan pakai APBD tahun lalu,” ujar Ganjar.
 
 ”Terus gimana Mas kalau kejadiannya seperti ini,” tanya pimpinan dewan. Ganjar 
menjelaskan, berdasarkan pengalamannya, “Kalau di DPR, di skors dulu kemudian 
kita lobi dibelakang”. 

Itulah skorsing rapat dalam sejarah DPRD Provinsi Jawa Tengah.  
“Saya lobi. Saya bilang, saya enggak  bisa mengurangi serupiah pun untuk kesehatan 
Jawa Tengah. Langsung tegang situasinya. Mau bertaruh jika dipotong, performance 
kita buruk dimata rakyat. Saya akan buka satu per satu dan press conference.”
Setelah itu, anggaran langsung dikembalikan. Tidak jadi dipotong.  

Selanjutnya? 

“Dari situ kemudian kita dorong, sesuai pertanyaan awal, kenapa investasi naik. 
Kami menjaga saja: tidak ada pungli, ijinnya mudah, insentif diberikan. Pusat sudah 
kasih tax insentif, tax holiday, kita kasih apa. Pusat minta dipercepat perijinannya 
dengan online single submission sudah kita kerjakan. 

Kita juga harus berkomunikasi dengan kabupaten kota terkait tata ruang, ijin usaha 
(HO) dan lain-lain.  Yang terjadi di lapangan tidak selancar yang saya ceritakan. 
Waktu kami mau meresmikan KEK Kendal, kami harus rame dulu dengan pemerintah 
kabupaten, padahal Presiden dengan Perdana Menteri Singapura sudah ada disitu. 
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Saya pernah marah karena ada perda yang satu tahun tidak diputus dan saya 
tidak mendapatkan laporannya. Akhirnya saya meminta ijin berbicara dengan 
seseorang yang berkuasa. Saya kunci pintunya dari dalam, saya tanya kenapa 
saudara gak mutuskan perdanya ya. Sudah satu tahun, anda mau bikin geger 
saya gegeri sekarang. Apa alasannya. 

Ternyata bukan dia. Akhirnya dia mengundang temennya, lima temannya. 
Mereka berikan semua dokumennya, lalu saya minta hari itu perdanya disahkan. 
Mereka beralasan belum ada pandangan fraksi dll. Mereka minta waktu satu 
minggu. Setelah itu baru perdanya disahkan. Tapi kendala masih ada, kadang-
kadang soal tata ruang. Kalau investor sudah masuk, yang di bawah tahunya 
mereka punya duit. Jadi langsung dimintai CSR.  Saya bilang ke pemda supaya 
bicara ke investor,  “Tolong ajak rakyat, mereka tidak akan mengganggu, dia akan 
menjaga”. 

Sama seperti Semen Rembang, saya tidak pernah mau menerima dirutnya dan 
saya tidak mau datang ke pabrik  sampai janjinya kasih saham lima persen yang 
sudah disepakati Menteri BUMN waktu itu untuk diberikan  Badan Usaha Milik 
Desa dan rakyat, dibereskan dulu, tetapi sampai tugas menteri BUMN selesai, 
belum beres juga. Maka, begitu dilantik, Pak Erick Tohir telepon saya. 

Seperti yang di Pati, kan mereka menang di MA. Sekarang dari Heidelberg di 
Jerman datang menanyakan boleh investasi apa tidak. Saya hormat pada 
hukum, tetapi secara politis saya tidak setuju. Pabrik semen sudah cukup. 
Semen Rembang sudah bikin sakit pinggang semua orang. Produksi semen kita 
sudah berlebih kok. Sampai saat ini gak datang lagi orangnya. Dulu kan yang 
memutuskan Pak Bibit, saya tanggung jawab. Pemimpin kan harus begitu. Saya 
jaga betul. Tapi saya tidak mau rakyat kehilangan kesempatan. Akhirnya dapat 
lima persen untuk rakyat dan sekarang lagi dieksekusi. 

Bagaimana menegosiasikan investasi  dengan dampak ekologi sosial?

Pertama tata ruang dulu. Maka seluruh daerah saya peringatkan soal tata ruang 
karena investasi musuhnya tata ruang. Pasti disogok dulu agar lahan hijaunya 
digeser. Maka saya bilang Anda patok dulu. Maka perda-perda ketika disahkan 
dibuatkan tata ruang dulu setelah itu baru teknis. Anda mau investasi apa, 
bagaimana pengolahan limbahnya. Karena hari ini kami mengalami betul industri 
sudah tumbuh di sekitar Solo Raya dan mencemari Bengawan Solo padahal 
prinsipnya pencemar membayar. 
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Akhirnya saya minta audit tetapi saya kan tidak bisa menutup pabriknya, maka 
mesti buat Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal. Yang sudah terjadi mari kita 
restorasi. 

Jadi, pertama tata ruang dan kedua teknis.

Point yang tinggi untuk Jawa Tengah adalah program Jateng Gayeng 
Nginceng Wong Meteng (5NG). Tetapi stunting di Jawa Tengah juga masih 
tinggi. Misalnya Brebes, yang merupakan sentra telur asin dan juga bawang. 
Secara ketahanan pangan bagus, tetapi kenapa masih ada stunting?

Kita perlu strong didalam. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-
kawan di Brebes, saya harus mengatakan, kami lemah. Telor asin untuk dijual. 
Bawang merah juga. Malah di sana kontaminasi pestisidanya sangat tinggi, 
buangannya mengalir ke sungai, masyarakat mandi yang di sana, cuci sayur di 
sana, air sungai dipakai segala macam.  Sekarang yodium mereka kurang, menjadi 
gondok kemudian kecerdasan berkurang dan menjadi kontributor stunting.

Maka yang dibutuhkan, kita harus kuat di dalam. Kenapa kami buat prgram 5NG, 
karena AKI tertinggi waktu itu di Brebes tapi Kota Semarang posisi kedua. Apa 
masalahnya? Dokter dari Amerika sewaktu datang mengatakan ada yang salah 
dengan ini. Saya cari apa yang salah, saya ini orang yang tidak peduli pada ibu 
hamil, maka pada saat terjadi AKI dan angka kematian bayi tinggi saya jadi kaget 
kok begini, dan dalam standard indikator internasional kita parah. 

Saat itu juga saya langsung belajar, saya undang dokter dan saya undang dinas 
untuk memberi penjelasan kenapa semua itu bisa terjadi. Ini bukan kesalahan 
teknis, bukan kesalahan dokter obgyn, dan bukan kekurangan dokter. Ini 
kesalahan komunikasi. Di lapangan, kami ketemunya  bidan. Mereka bilang,  ibu-
ibu itu meninggal dirumah sakit, tapi  orang bicara rumah sakit ini bikin meninggal 
orang hamil. 

Mereka tidak memperhatikan rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya. 
Perempuan itu menikah terlalu dini, kurang darah, asupan gizinya buruk karena 
dia miskin, kandungan bermasalahan karena tidak pernah diperiksakan. 

Lalu bagaimana? Di Boyolali ibu hamil yang kandungannya bermasalah, di 
depan rumahnya diberi bendera merah sehingga orang tahu dan menumbuhkan 
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awareness. Lalu siapa yang mendata ini?  Maka, harus ada perhatian dan 
muncullah nginceng wong meteng. Gimmick dan diksi dipakai supaya memorable, 
orang kalau bicara agak saru kan memorable. Nginceng wong meteng itu penuh 
perhatian pada ibu hamil maka pastikan kandungannya sehat, gizi cukup, kalau 
ada masalah kasih tanda seperti Boyolali diberi tanda bendera merah, dulu 
pernah tanda gelang tetapi kurang efektif. 

Terus saya tanya bidan, berapa ibu hamil yang ditangani. Sekian detik dia 
dapat menjawab 26 ibu hamil. Saya belikan motor untuk operasional. Itu 
untuk mengapresiasi kinerjanya dan didengarkan banyak orang di forum, maka 
achievement akan muncul. Setelah itu kami tempelkan MDGs nya, kemudian 
SDGs nya. Setelah sistem komunikasi diubah dan di data, maka ada penurunan 
signifikan. 

Sekarang kalau ada orang hamil, saya pake bahasa yang gimmick. Saya 
tanya,”Sampeyan meteng nggih?” ‘Meteng’ itu kasar tetapi soundbite nya 
didengar orang seperti sesuatu yang menarik perhatian.

Jadi cara berkomunikasi penting sekali ya? 

Komunikasi dengan rakyat beda dengan bicara sama bapak-ibu. Kalau bapak-ibu 
tahu ‘germas’ itu apa. Tapi masyarakat tidak tahu. Saya bilang ke mereka, ‘Bapak-
ibu sampeyan sing ora eneng wc ngacung, sing ngising sak enggon-nggon sopo?’

Kan jadi langsung ketauan masalahnya dan kita bantu sediakan WC nya. Kita 
harus menyesuaikan dengan bahasa mereka. Jangan pakai ‘germas’ dan ‘ODF’.  
Gimmick itu sebenernya yang membuat mereka senang dan ketika mereka 
senang pesan dapat dimasukkan. Jika ada orang hamil pasti saya tanya meteng, 
pirang wulan, sudah periksa belum, periksanya kemana, berangkat sendiri 
atau diantar. Dengan dialog seperti itu, mereka akan tahu apa saja yang harus 
dilakukan dan tidak. 

Jika saya bertemu sebagian orang hamil di desa sehat, secara random berarti 
AKI menurun. Program 5NG sekarang di overlaid dengan melihat anak di dalam 
kandungan kita checklist semua nya jika asupan cukup, ibu tidak kurang darah, 
posisi bayi benar, pertumbuhannya bagus, Kartu Menuju Sehat ada, saya 
sudah tenang karena akan mengurangi AKI. Sekarang kita minta juga pelajar 
pendampingan ibu hamil hingga lahir oleh pelajar, mahasiswa, sekolah perawat, 
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sekolah kedokteran, dan kesehatan masyarakat. One student one client.

Bagaimana mengamankan seluruh program-program kerja? 

Tapi gubernur setiap saat bisa ngobrak-abrik. Saya juga ngobrak-abrik kok. 
Membangun komitmen dengan legal nya adalah perda, yang relatif mengikat 
dan tidak mudah di obrak-abrik. Kedua yaitu institusionalisasi-nya dengan 
membangun culture dengan kawan-kawan. Selama saya memimpin sudah ada 
level kepala dinas harus saya copot dan level dibawahnya lebih banyak lagi. 

 Kenapa?

Korupsi. Ini soal integritas. Lalu bagaimana membawa sistem birokrasi yang 
sangat korup ke tidak korup. Saya ngomong budaya antikorupsi tapi budaya 
pungli terus berlangsung.  Saya ngomong ‘mboten korupsi, mboten ngapusi’ 
tetapi disisi lain misal pernikahan anak tetap  hotel, catering dibayar dari pungli, 
ya sama saja. 

Pada awal memimpin, saya pernah diberi uang segepok oleh kepala dinas, 
saya hanya bilang terimakasih dan memberi dia dua pilihan: minta maaf atau 
saya laporkan ke KPK karena saya dapat gratifikasi dari anda. Saya sampaikan 
hal tersebut kepada teman-teman untuk edukasi. Ada juga yang sudah saya 
peringatkan dan ngeyel, ya saya copot. 

Kami pengelola gratifikasi pertama dan provinsi yang mempunyai integritas 
nomor satu versi KPK.  Hal itu merupakan kebanggaan saya melebihi jalan 
saya baik, melebihi penurunan AKI karena ini merupakan value. Kalau kita 
berintegritas, segala urusan akan beres dan akan melakukan layanan publik 
yang terbaik. Maka kalau ada investor masuk tidak akan dipungut pungli. Tugas 
saya kemudian mengumpulkan berapa gaji, rapat, perjalanan dinas dsb untuk 
dielektronikkan.  

Maka yang punya e-planning bukan cuma Jakarta tetapi kami juga punya. 
Dengan e-planning dan e-budgeting kami, 3400 nomenklatur tumpang tindih 
bisa kita bereskan. Ternyata setelah dibereskan, uangnya sisa banyak karena 
efisensi. Sisa uang saya berikan ke kawan-kawan untuk peningkatan pelayanan 
ke rakyat dengan tiga prinsip: mudah, murah dan cepat. Sementara ke dalam, 
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sebagai ASN,  ada dua prinsip, yaitu transparan dan akuntable. Diharapkan 
value ini masuk dan melekat menjadi satu ethic kita bersama. Jika sudah ada 
ethic sudah melebihi dari regulasi. 

Berarti seperti good corporate governance ya pak.

Iya, good corporate culture, good corporate governance. Saya lebih baik 
mendapatkan kepala dinas yang tidak terlalu pintar tetapi jujur daripada 
pintar tetapi korupsi. Integritas buat saya nomor satu, setelah itu dapat 
dilatih dan di-upgrade dengan training.

PPD yang dilakukan setiap tahun sudah effect ke daerah-daerah untuk 
berlomba-lomba agar lebih baik lagi. Kalau menurut Pak Gubernur, 
highlight PPD ini apa?

Mungkin yang perlu disampaikan adalah ditunjukkan menang karena apa. 
Sebenarnya ditunjukkan, misal Jateng juara karena ada ini ini dan ini dan 
hasilnya ternyata penurunan kemiskinannya bagus, IPM meningkat sehingga 
output dan outcome terlihat dapat diumumkan. Saya pernah berbicara 
dengan Mendagri dan Menpan, Jateng sebagai provinsi paling inovatif dan 
kreatif karena teman-teman saya paksa sehingga tradisi inovasi itu harian. 
Eselon III dan IV harus membuat satu proyek perubahan, maka kalau dia 
nabung semua inovasi dikalikan 48 OPD. Kemarin 22 inovasi saja sudah paling 
banyak. Dengan cara tabungan inovasi adalah bagian untuk pengembangan 
mereka. Pak Mendagri punya stock 8000 inovasi, belum Kementan RB, jika 
disatukan maka kita dapat melihat sistem perencanaan terbaik merupakan 
arisan dari provinsi, kabupaten, dan kota terbaik. 

Kedua saya buka akun medsos risikonya di bully tapi sebenarnya merupakan 
public accountability karena kita berani menghadapi. OPD kami semua 
sudah centang biru dan sudah 1 x 24 jam untuk menjawab. Kenapa saya 
minta memaksa, agar republik ini punya standar. Best practice sebenarnya 
bisa didorong, melakukan dengan grade disesuaikan daerahnya. 
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B. Home Care 

Program Home Care yaitu Pelayanan Kesehatan Ke Rumah 24 Jam 

yang diprakarsai Pemerintah Kota Makassar, dilakukan karena ada 

bagian masyarakat yang tidak terlayani melalui pelayanan kesehatan  

masyarakat di wilayah kota itu. 

Dengan luas 175,77 km2 dan 1.398.804 penduduk, dengan 46 

Puskesmas, hampir bisa dipastikan tidak semua anggota masyarakat 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang  memadai. Banyak keluhan 

terkait kesulitan akses pada layanan kesehatan yang cepat karena 

jarak yang jauh dan faktor biaya tinggi menyebabkan masyarakat tak 

bisa datang ke puskesmas.  

Banyak anggota masyarakat miskin yang tidak mampu ke puskesmas 

walau layanan di unit kesehatan itu diberikan gratis. Penyebabnya 

antara lain tidak mempunyai kemampuan memperoleh transportasi 

yang cepat ke layanan kesehatan, dan wilayah tempat tinggal yang 

terpencil. 

Kemiskinan dan kesehatan sangat berkaitan satu sama lain. Dalam 

masyarakat dapat terlihat masyarakat kaya, menengah, dan miskin. 

Penggolongan tersebut berimbas dalam aspek kesehatan. Keluarga 

kaya memiliki biaya untuk menjaga kesehatannya. Sementara keluarga 

miskin lebih mementingkan urusan yang lebih krusial, seperti makan 

sehari-hari. 

Data morbility menunjukkan bahwa total kunjungan sakit pada 46 

puskesmas tahun 2014 adalah 1,316,693 pasien;  tahun 2015 sejumlah 

1,367,787 pasien; dan tahun 2016 sejumlah 1,243,437 pasien. Dengan 

program Home Care, yang tidak dapat terlayani dengan baik di 

puskesmas,  dapat teratasi.

Prosentase penduduk yang memiliki asuransi jaminan kesehatan 

merupakan indikator capaian untuk program kemitraan peningkatan 

pelayanan kesehatan yang ditargetkan 60 persen  pada tahun 2016. 

Adapun capaiannnya sudah melebihi target, karena tercatat 85,01 

persen penduduk telah menjadi peserta jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) atau mencapai 1.232.157 penduduk dari total jumlah penduduk 

1.449.401 jiwa.
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Program Home Care merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan 

di rumah pasien oleh tenaga medis pemerintah, sesuai dengan definisi 

Departemen Kesehatan (2002). Program Home Care, diimplementasikan 

sejak Januari 2015 oleh tim Home Care, yang terdiri atas Dokter, Perawat, 

Physical Therapist, dan Speech Pathologist.

Pelayanan dilakukan 24 jam, melalui Call Centre 112 yang dapat 

diakses oleh semua pasien yang memerlukan. Kemudian call center ini 

menghubungi call centre Puskesmas sesuai dengan wilayah alamat pasien, 

dilengkapi dengan data diri pasien dan nomor telepon. Selanjutnya, 

Puskesmas terdekat menghubungi keluarga pasien melalui telepon 

untuk memperoleh konfirmasi layanan kesehatan yang diperlukan. Tahap 

berikutnya, tim home care mengujungi pasien di rumah mereka dan 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. 

Pendekatan Home Care melalui perawatan langsung (direct care) 

membuat program ini berjalan lebih efektif dibanding layanan kesehatan 

yang pernah ada. Keperawatan langsung itu meliputi pengkajian bio, psiko, 

sosio, spiritual dengan pemeriksaan fisik secara langsung, melakukan 

observasi, dan wawancara langsung, menentukan masalah keperawatan, 

membuat perencanaan, dan melaksanakan tindakan keperawatan. 
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Cara itu membuat layanan menjadi detail dan paripurna. Layanan yang 

memindahkan layanan standar kesehatan dari Puskemas ke rumah 

masyarakat itu  membuat program Home Care menjadi salah satu program 

yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Makassar.

Program Home Care diimplementasikan berdasarkan Peraturan Walikota 

Makassar No. 63 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kunjungan Rumah 24 

Jam (Home Care) di Kota Makassar. Program ini menjadi sangat kreatif 

karena didukung oleh pengadaan mobil “DOTTOR’TA” atau mobil Dokter 

Kita. Kendaraan ini berjenis City Car dan dimodifikasi agar bisa bergerak 

bebas hingga memasuki lorong – lorong di kota Makassar.

Setiap pasien mendapatkan pelayanan Home Care melalui dokter 

penanggung jawab atau melalui petugas pelaksana Home Care lainnya, 

sesuai prosedur tetap Home Care. Apabila perlu dirujuk, maka pasien 

dirujuk setelah mendapatkan tindakan stabilisasi.

Program Home Care ini memiliki output program, antara lain; terpenuhinya 

pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang 

cepat dengan meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam 

melakukan pemeliharaan kesehatan serta pembiayaan yang lebih murah. 

Jumlah pasien yang tertangani meningkat tajam dari waktu ke waktu. 

Jumlah pasien yang ditangani Program Home Care sejak peluncuran 

pada Januari Tahun 2015, sampai akhir Tahun 2015 adalah 2,266, akhir 

tahun 2016 sebanyak 4,685, September Tahun 2017 sebanyak 4919 jiwa. 

Untuk mendukung efektivitas program maka Pemerintah Kota Makassar 

telah menambah armada untuk pelayanan, sehingga tersedia 48 city car  

“DOTTOR’TA”
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C. Rumah Sehat Komunal 

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar yang merupakan 

urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga 

negara antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum 

dan penataan ruang, perumahan rakyat  dan kawasan permukiman. 

Fasilitas pelayanan dasar untuk pendidikan dan kesehatan 

relatif mudah diakses baik di kota maupun desa. Namun fasilitas 

perumahan dan permukiman, tak banyak pemerintah daerah mampu 

mengupayakannya.  Selain kebutuhan biaya yang relatif besar, 

ketersediaan lahan menjadi tantangan tersendiri. Apabila bedah rumah 

bisa menjadi salah satu solusi sulitnya pengadaan lahan, namun belum 

memenuhi kebutuhan permukiman belum terselesaikan, terutama 

untuk masyarakat miskin

Masalah perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di 

Pohuwato, kabupaten di ujung barat Provinsi Gorontalo, menjadi salah 

satu isu perhatian Syarif Mbuinga, Bupati Puhuwato ( 2010-2015 dan 

2016 – 2021).  

Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, sulit 

kiranya untuk memastikan bahwa pelayanan dasar telah terpenuhi 

hanya melalui laporan di atas kertas. Kunjungan lapangan atau 

blusukan menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk mengetahui 

sejauhmana pelayanan dasar dilaksanakan. 

Bupati Pohuwato termasuk pejabat yang intensif blusukan sehingga 

memiliki pemahaman wilayah yang utuh dan sangat paham berbagai 

permasalahan yang dialami warga. Menjelang akhir masa jabatan 

pertama tahun 2015, dia menyampaikan keresahannya, salah satunya 

adalah  intervensi perumahan dan permukiman untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah yang sudah dilakukan selama tiga tahun dinilai 

belum bisa mengangkat kinerja daerah dan tidak signifikan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
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Untuk memenuhi pelayanan dasar perumahan dan pemukiman, semula 

program Rumah Layak Huni dibangun secara parsial. Pembangunan RLH 

menyebar sendiri-sendiri sesuai dengan domisili keluarga miskin. 

Lokasi tidak mengelompok namun terpencar-pencar misalnya di lokasi 

yang rawan keselamatan seperti daerah banjir atau rawan abrasi. RLH 

yang berpencar cenderung memiliki sanitasi yang buruk, serta sulit untuk 

diakses.

Akibatnya  tidak terawat dan menjadi kumuh. Permasalahan utama 

yang ditemukan  saat itu adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur 

dasar. Bangunan rumah dinilai sudah baik tetapi akses air minum masih 

menggunakan sumur dan air sungai, infrastruktur saitasi juga belum 

memadai. Jambannya belum layak, demikian juga air bersih. Akses listrik 

masih sulit karena jauh dari pusat jaringan, sehingga terlalu mahal jika 

membuat sambungan hanya ke satu atau dua rumah saja di satu tempat

Kondisi ini dapat dibaca dengan cermat oleh Bupati Pohuwato, sehingga 

berupaya untuk menemukan solusi. Salah satu solusi diimplemetasikan 

melalui pembangunan rumah sehat komunal. Bersama dengan Bappeda, 

Dinas PMD, dan Dinas PUPR, Bupati Syarif Mbuinga menganalisis 

penyebaran penduduk berdasarkan wilayah dan letak geografis. 

Analisis itu dipakai sebagai dasar untuk menentukan kawasan yang akan 

dipakai sebagai lokasi perumahan dengan pengelompokan berdasarkan 

kategori wilayah – pantai dan pegunungan – serta sebaran penduduk 

pada desa-desa yang berdekatan.

Gambar: Bangunan Rumah Sehat Komunal
Sumber: Media Indonesia
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Keadilan Sosial melalui Rumah Gratis bagi Warga Miskin

Kabupaten Pohuwato memiliki luas 4.244,31 km2 atau 36,77% dari  

luas Provinsi        Gorontalo dengan  wilayah  administrasi pemerintah 

mencakup 13 kecamatan, 101 desa, dan 3 kelurahan.  Topografi wilayah 

berbukit dengan sebaran desa dan dusun yang berjauhan dengan 

kemampuan fiskal yang belum kuat. APBD nya hingga tahun 2018 belum 

mencapai 1 triliyun, sementara pendapatan daerah dari investasi masih 

belum memadai.  

Sampai tahun 2017 jumlah penduduk di Pohuwato adalah  142.571 jiwa, 

terdiri dari  43.534 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan data dar Dinas 

Sosial (2018),  terdapat 14.632 Rumah Tangga ( RT)  yang masuk kategori 

40 persen warga berpenghasilan rendah atau masuk Basis Data Terpadu 

(BDT). Kategori inilah yang menjadi prioritas sasaran setiap program 

kemiskinan  yang dilaksanakan oleh seluruh level pemerintahan, termasuk 

Kabupaten Pohuwato. 

Kabupaten Pohuwato bertekad menjadi daerah yang terbuka untuk 

investasi dan pengembangan ekonomi lokal. Konsep pembangunan yang 

mengedepankan pemerataan menjadi faktor kunci kabupaten ini sebagai 

penyumbang terbesar turunnya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo 

bila dibandingkan lima kabupaten kota lainnya. 

Hasil blusukan dan evaluasi pelaksanaan program, serta koordinasi 

dengan unit-unit kerja terkait, mendorong Bupati Syarif Mbuinga dan 

Wakil Bupati Amin Haras menetapkan satu kebijakan yang sangat pro 

poor yakni membangun RLH dengan konsep baru. 

RLH bagi warga miskin dalam satu kawasan kemudian disebut Rumah 

Sehat Komunal (RSK). Disebut komunal karena seluruh pembangunan 

rumah tersebut terpusat dalam satu kawasan yang strategis. Perumahan 

sehat secara komunal ini bertujuan agar pemerintah daerah dan 

pemerintah desa mudah membangun sarana prasarana seperti akses air 

bersih, akses listrik, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
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Rumah itu dibangun permanen, mirip bangunan rumah tipe 36 dengan 

ukuran 4x6 meter persegi terdiri dari dua kamar, dengan ventilasi 

yang cukup dan tersisa halaman rumah yang representatif.  Juga 

masih dimungkinkan untuk dilengkapi dengan dapur secara swadaya 

dan tanaman di pekarangan rumah.

RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021 menyebutkan 

Pembangunan Rumah Sehat Komunal bagi warga miskin dilaksanakan 

di setiap kecamatan pada satu sampai dua kawasan RSK. Untuk satu 

kawasan RSK mencakup tiga sampai lima  desa yang berdekatan. 

Konsep tersebut  disosialisasikan tahun 2016 kepada masyarakat 

melalui para kepala desa bersama camat. Pemerintah daerah 

menyusun regulasi berupa Peraturan Bupati tentang Rumah Sehat 

Komunal.  Dalam perbup tersebut diatur kewenangan pada dua 

level,  Pemerintah Kabupaten berwenang membebaskan lahan, 

membersihkan lahan, mendesain gambar rumah dengan penataan 

yang bagus, mengurus sertifikat rumah secara gratis bagi warga yang 

menempati, membangun fasilitas jalan, air bersih, listrik, sanitasi, 

jamban, penerangan umum, pemberdayaan ekonomi warga sekitar. 

Kegiatan di Rumah
Sehat Komunal

Gambar: Bangunan Rumah Sehat Komunal
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Pemerintah Desa/Kelurahan  berwenang membangun Rumah Sehat 

setiap tahun selama periode 2017 – 2019. 

Setelah tiga tahun berjalan, dengan  input anggaran yang berasal dari 

pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa/kelurahan sebesar  

35,4 milyar, telah terbangun 18 kawasan rumah sehat komunal  dengan 

total luas 19,6 hektar, sebanyak 647 rumah.  

Setiap rumah yang dibangun akan diurus sertifikatnya oleh pemerintah 

daerah sebagai hak milik bagi warga miskin, diberikan secara gratis. 

Rumah itu tidak boleh diperjualbelikan namun boleh dijadikan jaminan 

bank untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. 

Setiap warga yang menempati adalah orang-orang miskin yang tercakup 

dalam BDT, ditetapkan  melalui musyawarah oleh pemerintah desa dan 

kelurahan. Pembangunan rumah sehat di lokasi komunal pun dilakukan 

oleh masing-masing desa secara padat karya tunai. 

Dengan inovasi ini, pemerintah daerah berkontribusi pada perbaikan 

pemukiman kumuh dan peningkatan kepemilikan jamban masyarakat.  

Kepemilikan jamban tingkat kabupaten capaiannya sebesar 42 persen 

tahun 2016,  meningkat menjadi 58 persen pada tahun 2018 atau naik 

sebesar 10 persen.

Inovasi pembangunan rumah sehat komunal telah berkontribusi pada 

pencapaian akses air bersih bagi rumah tangga miskin dari  72 persen tahun 

2016 menjadi 84 persen  pada tahun  2018. Selain itu juga  berkontribusi 

pada pencapaian program nasional sejuta rumah bagi warga miskin dan 

penurunan jumlah warga miskin yang  memiliki rumah tidak layak. Inovasi 

ini juga meningkatkan akses layanan listrik dari hanya 85 persen tahun 

2015 meningkat menjadi 97,27 persen tahun 2018.

Pembangunan RSK ini  menjadi salah satu kontributor dalam  penurunan 

angka kemiskinan Kabupaten Pohuwato karena sembilan dari 16 indikator 

kemiskinan berkaitan dengan pengeluaran dana untuk perumahan dan 

pelayanan infrastruktur.  Tahun 2016 angka kemiskinan  sebesar 21,27 
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persen, turun menjadi 19,40 persen pada tahun 2018, lalu turun lagi 

menjadi 18, 16 pada tahun 2019.  Indeks Pembangunan Manusia meningkat 

dari 63,88 pada tahun 2017 sebesar 63,88 menjadi 64,44 tahun 2018 dan 

65,27 tahun 2019.

Kabupaten Pohuwato juga bisa keluar dari status desa tertinggal pada 

tahun 2020.

Proses selanjutnya adalah solusi  untuk mata pencaharian warga yang 

pindah tempat tinggal.  Mata pencaharian warga sampai saat ini masih 

didominasi oleh kegiatan pertanian. Namun berbagai alternatif mulai 

ditemukan.   Rumah sehat di Kecamatan Popayato yang terletak di daerah 

perbukitan misalnya, warga dibantu untuk memulai kegiatan alternatif 

melalui ternak sapi dan ayam.

Meskipun program ini diperuntukkan bagi warga miskin, pembangunan 

rumah sehat dibangun di lokasi strategis kecamatan sehingga warga 

miskin memiliki kemudahan akses terhadap layanan seperti fasilitas 

kesehatan, pendidikan, pasar dan sebagainya. 

Ibu-ibu melakukan aktivitas rumah tangga di pagi hari, dan petang 

harinya mereka mengobrol dengan guyub di teras rumah sambil melihat 

anak-anak bermain. Di antara mereka tak nampak adanya kesenjangan.  

Warga miskin yang datang dari berbagai desa ini menjalin interaksi 

sosial dengan baik walaupun belum dibentuk organisasi seperti Rukun 

Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). 

Potret keguyuban tersebut  tertangkap di lidah kami yang menerima 

sajian berbagai jenis ikan dengan bumbu khas. Sajian-sajian tersebut 

dimasak bersama oleh ibu-ibu. 

Warga miskin tak henti menyampaikan rasa terima kasihnya atas 

pembangunan rumah sehat komunal ini karena rumah itu telah memberi 

penghidupan yang lebih baik bagi. Namun bantuan sosial ini tidak 

diberikan secara gratis secara terus menerus, agar tidak menciptakan 

ketergantungan. Artinya subsidi pemerintah mempunyai batas, termasuk 

pembatasan pemakaian listrik gratis. 
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D. Tongkat Sihir Digital

Teknologi memudahkan kehidupan manusia pada zaman ini. 

Teknologi informasi dan komunikasi yang sangat maju mempengaruhi 

cara manusia menjalani kehidupannya. Sekitar 20 tahun yang lalu, 

handphone dimanfaatkan untuk alat komunikasi yang bisa dibawa 

saat pergi. Jelas ini perubahan besar dari kondisi sebelumnya, pada 

saat pesawat telepon hanya bisa dipakai di dalam rumah. 

Fungsi handphone ini ternyata dikembangkan lebih jauh lagi, tidak 

hanya untuk menghubungi orang melalui suara, namun juga dalam 

bentuk teks atau pesan. Saat ini komunikasi jauh lebih canggih melalui 

video call. Jarak menjadi seolah tak berarti, karena suara, teks, atau 

video call, bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan secara aktual.   

Dalam perkembangannya, manfaat handphone ini bisa dioptimalkan 

lebih jauh, misalnya untuk  mengaktifkan aplikasi. Kemudahan hidup 

bisa didapatkan dengan memiliki aplikasi di handphone, apakah untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi, rumah tangga, komunitas, pekerjaan 

atau kegiatan lainnya. 

Saat ini,  memesan tiket 

cukup dilakukan melalui 

aplikasi di handphone, bisa 

tiket kereta, tiket pesawat, 

tiket menonton konser, 

bahkan tiket menonton film di 

bioskop.  Sarana transportasi 

untuk bepergian juga sangat 

terbantu dengan aplikasi 

Gojek atau Grab. Belum lagi 

turunan aplikasi tersebut 

seperti ingin pesan makanan 

tertentu, bisa memanfaatkan 

aplikasi GoFood. Kerja 

handphone jadi mirip tongkat 

sihir yang siap memenuhi 

permintaan pemiliknya.
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Teknologi meretas batas desa-kota.  Ternyata tidak hanya kehidupan 

metropolitan yang memanfaatkan aplikasi handphone, kehidupan 

pedesaan yang dekat dengan pertanian juga demikian. Pemesanan 

pupuk melalui aplikasi telah terbukti memudahkan petani di Lampung 

dalam kegiatan bertanam padi.

Pupuk Tidak Lagi Langka di Lampung

Lampung yang terletak di paling selatan di Pulau Sumatra, di ujung 

Pulau Sumatera, bisa berfungsi sebagai pintu gerbang, dengan 

Pelabuhan Panjang untuk ekspor-impor, dan Pelabuhan Bakaheuni yang 

menghubungkannya dengan Pulau Jawa. 

Secara topografis, sepanjang pantainya merupakan daerah yang berbukit-

bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatra. Di 

tengahnya merupakan dataran rendah. Sedangkan ke dekat pantai di 

sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan 

perairan yang luas.

Mayoritas masyarakat Lampung bekerja sebagai nelayan dan petani. 

Tanaman yang dibudidayakan cukup beragam meliputi padi, singkong, 

jagung, tebu, kelapa sawit, karet, kakao, lada hitam, kopi, kayu manis, 

dan lainnya.  Dalam peta perkopian di Indonesia, kopi Lampung cukup 

terkenal dan memiliki rasa yang khas.

Seperti pada banyak tempat lain, menjadi petani di Lampung bukan 

hal yang menarik. Lahan milik keluarga semakin sempit karena bagi 

waris, sehingga kurang produktif karena luasnya di bawah dua hektar. 

Sebab lainnya adalah sebagian generasi muda Lampung yang merantau 

untuk sekolah dan bekerja banyak diantaranya tidak mau pulang dan 

meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Sementara separuh 

lebih penduduk Lampung bekerja di bidang pertanian dan menjadi 

human capital untuk produktivitas pertanian. 
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Selain berkurangnya tenaga kerja, pupuk juga menjadi isu penting yang 

berkontribusi terhadap produktivitas pertanian. Ketersediaan pupuk bisa 

sangat mempengaruhi hasil panen.

Untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan, pemerintah 

mengeluarkan kebijakan terkait penyediaan pupuk bersubsidi. Penyediaan 

pupuk diupayakan untuk memenuhi target ‘enam’ tepat; yaitu tepat jumlah, 

tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat mutu. Akan 

tetapi, persoalan klasik yang sering berulang pada setiap musim tanam 

adalah lonjakan harga dan kelangkaan pupuk saat dibutuhkan. 

Untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan Kebijakan 

Billing System yaitu Penebusan Pupuk Subsidi melalui Peraturan 

Gubernur Lampung No 99 Tahun 2016 tentang Pola Distribusi Pupuk 

Bersubsidi. Pengelolaan pupuk bersubsidi pada dasarnya bertujuan untuk 

menyederhanakan prosedur penebusan dan distribusi pupuk bersubsidi;  

mengendalikan distribusi pupuk bersubsidi; menjamin ketersediaan pupuk 

dan penerapan pemupukan berimbang; meningkatkan produktivitas 

dan produksi komoditas pertanian;  melindungi kepentingan dan 

meningkatkan kesejahteraan petani; dan mewujudkan pembangunan 

pertanian berkelanjutan.

Pupuk bersubsidi dapat dipesan melalui billing system dan manual

Billing system merupakan   sistem 

digital yang sudah terintegrasi 

dengan software, merupakan 

sistem pembayaran yang dilakukan 

perusahaan atau organisasi untuk 

mengadakan barang dengan 

cara pemesanan dan penebusan 

melalui transaksi elektronik. 

Pembayaran   dengan billing   

system menggunakan jasa lembaga 

perbankan yaitu Bank Lampung 

sebagai pihak lembaga perbankan 

yang menangani pembayaran atau 

penebusan pupuk urea bersubsidi 

kelompok tani. 
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Terobosan ini diminati banyak petani karena memberikan harga 

sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan kepastian ketersedian pupuk 

bersubsidi untuk kelompok tani. Sedangkan untuk distributor dan 

pengecer, mempermudah pencatatan dan tertib pelaporan.

Billing system telah dilaksanakan sejak tahun 2016 pada dua kecamatan 

di Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya dilaksanakan pada 

seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dengan 

adanya billing system diharapankan Provinsi Lampung ke depan 

menjadi basis ketahanan pangan dan destinasi argo wisata sekaligus 

salah satu Provinsi yang dapat memberikan kontribusi terbesar dalam 

upaya pemerintah menuju kedaulatan pangan.

E. Setangkai Melati 

Program “5Ng” tampaknya menggairahkan seluruh kabupaten/kota 

di Jawa Tengah untuk berlomba-loba mengurangi Angka Kematian 

Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi.

Namun, di Jepara yang menarik adalah proses dan upaya para 

perempuan untuk saling mendukung selama proses kehamilan agar 

ibu dan bayinya selamat sampai melahirkan dan pasca melahirkan.

Distributor
Bank

Lampung
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Dari berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, 

sejak tahun 2019, angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Jepara 

adalah yang terendah di Jawa Tengah, bersamaan dengan paling 

rendahnya angka kemiskinan di tingkat kabupaten se-Jawa Tengah pada 

tahun 2020.

Upaya itu dinamakan Setangkai Melati, akronim dari  Selamatkan dan 

Semangat Turunkan Angka Kematian Anak dan Ibu dengan Melayani 

Sepenuh Hati.

Kegiatannya juga mencakup upaya peningkatan kesehatan masyarakat, 

khususnya,  triple elimination.

“Tiga eliminasi, infeksi seksual menular, hepatitis dan HIV/AIDS,” ujar 

Bidan Riyati SKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Kami bertemu 

Bidan Riyati dalam kunjungan ke Puskemas Kedung I yang dipimpin dr 

Amirudddin Khaerul Amin.

Dengan ‘Setangkai Melati’ itu, Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita 

berkembang pada 21 puskesmas di Kabupaten Jepara. Kegiatan itu 

melengkapi Gerakan Peduli Ibu Hamil Risiko Tinggi yang digerakkan di 

seluruh desa yang tercakup dalam 21 puskesmas di Kabupaten Jepara

Memang, program itu berasal dari pusat (Kementrian Kesehatan RI), 

namun proses di puskesmas hingga menyentuh tingkat paling bawah 

dalam struktur kewilayahan di Indonesia (desa dan dusun), harus diakui, 

merupakan upaya khusus yang bisa membuat ibu hamil mengikutinya 

dengan sukarela, tanpa pemaksaan, bahkan dilakukan secara swadaya, 

selain yang bisa dicakup oleh dana dari pemerintah termasuk anggaran 

desa mau pun yang mandiri (swasta).

“Semangat swadaya dari masyarakat sangat tinggi,” ujar Bidan Riyati 

SKM  dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, “Setahun kira-kira ada 

21.000 ibu hamil, jadi kelas ibu hamil tak semuanya bisa dengan biaya 

pemerintah.”
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Artinya, ibu-ibu itu menanggung biayanya, termasuk pengadaan snack 

dan lain-lain. Kalau ada ibu yang berasal dari dusun yang jauh, mereka 

berupaya dengan berbagai cara agar ibu itu bisa datang, termasuk, kalau 

perlu tempat pelatihan dipindah ke tempat yang bisa dijangkau oleh 

semuanya. Suasana gotog royong dan solidaritas sangat terasa ketika 

kami mengunjungi kegiatan itu di Desa Menganti, Kecamatan Kedung, 

yang dikenal dengan Gerakan Peduli Hamil Risiko Tinggi.

“Risiko tertinggi di Desa Menganti ini adalah anemia, sekitar 70 persen,” 

ujar Bidan Siti Mas’udatun, bidan desa yang bertugas pada lima posyandu 

di desa itu.

Di satu rumah di Desa Menganti, Kecamatan Kedung, di wilayah Puskesmas 

Kedung,  15 ibu hamil berusia antara 20-35 tahun, berlangsung kelas 

untuk ibu hamil. Mereka, yang terdiri dari istri buruh, nelayan, petani dan 

kelompok lain yang berada di kelompok masyarakat dengan ekonomi 

sub-sisten, berkumpul  mengikuti senam hamil.

Mereka membawa makanan kecil yang dimakan bersama setelah latihan, 

kemudian juga berlangsung sesi tanya jawab tentang kehamilan. Kegiatan 

ini berlangsung di 12 desa di wilayah Puskesmas Kedung I sejak beberapa 

tahun lalu. Menurut seorang ibu yang berusia sekitar 25 tahun, kelas ibu 

hamil membuat dia percaya diri menghadapi kelahiran anak keduanya. 

Di Kelas Ibu Hamil itu ibu-ibu mendapatkan pengetahuan dari bidan, 

perawat atau fasilitator, di antaranya tentang perilaku hidup sehat, 

termasuk makanan sehat yang harus dikonsumsi, tentang kehamilan, baik 

yang normal mau pun  yang  tidak normal, dan hal-hal yang perlu disiapkan 

menjelang proses persalinan, termasuk tanda-tandanya, medeteksi cara-

cara awal bahaya pada ibu nifas dan bayi baru lahir, edukasi mengenai 

perawatan payudara, juga pengetahuan tentang infeksi seksual menular 

(IMS), termasuk HIV/AIDS. Setelah itu dilanjutkan dengan senam bu hamil 

dan pemeriksaan rutin ibu hamil.

Sebagai catatan, berbagai data menunjukkan, prevalensi HIV/AIDS di 

Kabupaten Jepara adalah yang tertinggi di Jawa Tengah.
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Gambar : Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara
Sumber : Facebook Dinkes Jepara

Kegiatan edukasi itu juga dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan 

kuliah kerja nyata dengan menggunakan media leaflet serta buku 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).  Buku KIA  digunakan oleh Ibu Hamil 

sebagai pendamping selama proses kehamilan hingga pasca-kehamilan. 

Buku bukan hanya digunakan oleh petugas kesehatan untuk mencatat 

setiap kemajuan pada proses kehamilan, tetapi juga pegangan ibu hamil 

karena berisi materi yang sangat bermanfaat bagi ibu hamil. Oleh karena 

itu, setiap ibu hamil sebaiknya memahami dan sering mempelajari buku 

KIA. 

“Sebaiknya suami juga ikut kegiatan ini agar secara psikologis saling 

mendukung,” lanjut Riyati

Menurut Riyati, kegiatan senam ibu hamil dilakukan mulai tri semester 

pertama kehamilan dan dilakukan tes-tes terhadap IMS, HIV/AIDS 

dan hepatitis. Begitu ketahuan positif pada semester awal, langsung 

dilakukan pengobatan dengan ARV atau antiteroviral sehingga tidak 

harus melahirkan  dengan operasi.  Kalau dioperasi, bayinya diawasi, kan 

ada lembaga di Jepara yang mengawasi orang-orang dengan HIV/AIDS 

(ODHA)

“Di sini tes HIV bukan hal yang tabu lagi. Orang sudah terbiasa,” kata 

Riyati.

Seluruh upaya itu didukung sekaligus mendukung kolaborasi Pelayanan 

Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (Poned) di puskesmas dengan 
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Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial atau Emergensi Komprehensif 

di rumah sakit. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan dalam kondisi sumberdaya yang terbatas.

Poned bisa dijadikan rujukan untuk kasus-kasus di masyarakat – biasanya 

adalah pasien yang datang sendiri ke Puskesmas Poned, ditujuk oleh 

posyandu, polindes dan dukun bayi, dan rujukan dari puskesmas sekitar 

(yang tidak mempunyai Poned).

Bersama dengan semua itu juga digencarkan berbagai strategi untuk 

menurunkan jumlah balita gagak tumbuh atau stunting antara lain melalui 

aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gisi Berbasis Masyarakat 

(e-PPGBM). Pemantauan yang ketat menyusul pendidikan gizi pada 

orangtua berdampak pada turunnya angka stunting menjadi 19,61 persen 

pada tahun 2019 dari 27,01 persen sebelumnya. Sementara angka rata-

rata nasional  masih sekitar 27 persen.

Kerja keras Pemerintah Kabupaten Jepara di bidang kesehatan 

tampaknya menjadi strategi untuk menanggapi perkembangan investasi 

yang pesat -- selain sebagai sentra industri ukir dan kerajinan tenun – 

ditandai dengan tumbuhnya industri padat karya di kawasan Batealit, 

Pecangaan dan Mayong, khususnya industri garmen dari delapan pabrik 

garmen besar yang menyerap ribuan tenaga kerja. 

Kalau rencana mengintegrasikan kawasan industri dengan pelabuhan 

laut terwujud, Jepara akan semakin ramai, pertumbuhan ekonomi 

lokal semakin meningkat. Tetapi berarti dampaknya juga harus sangat 

diperhitungkan. 

Gambar : Gapura Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

Sumber : Facebook Dinkes Jepara
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Peluk My Darling dengan Mesra

Kabupaten Jepara bekerja keras untuk terus berinovasi di bidang 

pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan. 

Tak banyak orang tahu bahwa Jepara memiliki  RS Donorojo sebagai 

Rumah Sakit Kusta Jawa Tengah (Leprosy Center) terletak di Desa 

Donorojo, Desa Banyumanis, bersebelahan dengan Guamanik Pecatu 

Parak dan di sebelah timurnya merupakan daerah wisata Jepara, Benteng 

Portugis dan Pulau Mandalika. Rumah Sakit ini merupakan rumah sakit 

kusta terbesar di Indonesia. 

RS Kusta Donorejo yang dibangun pada tahun 1915 oleh Zending itu 

berdiri  di atas lahan seluas 1.791.740 meter persegi, termasuk lahan di 

kampung rehabilitasi yang dihuni oleh 155 KK.

“Indonesia adalah negara ketiga populasi kusta terbesar di dunia setelah 

Brazil dan India,” ujar dr Widyo Kunto MKes, Direktur RSUD Kelet sejak 

tahun 2006,  “Di Indonesia, penyakit ini high endemik.”

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkategorikan kusta sebagai 

salah satu penyakit tropis yang terabaikan (Neglected Tropical Disease).

“Ini bukan isu yang banyak dilirik, jadi kami bekerja di jalan sunyi, tetapi 

dengan metode yang bisa dimonitor dan dievaluasi,” ujar dr. Widyo.

Dr Widyo yang menjadi Direktur RS Kusta Donorejo tahun 1999-2006 

itu menguraikan strategi eliminasi, meski pun di Indonesia masih berada 

pada posisi di bawah satu per mil, “Tapi jangan hanya baca statistik, 

hitung jumlahya, jadi tidak boleh lengah.”

Untuk menahan laju penyakit itu, pihaknnya melakukan pelayanan 

penjemputan pasien dengan ambulans. “Ada 11 kabupaten di Pantura 

yang endemik kusta,” ungkap dia.

Selain itu juga ada strategi ‘kolam pancing’, yakni kolaborasi, koordinasi, 

partnership, mentoring dan counselling, selain terus dilakukan strategi 

preventif dan promotif. 
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“Kami juga melakukan pendampingan keluarga sehingga kalau perawatan 

selesai, pasien yang sudah sembuh tidak dikucilkan.”

Angka kecatatan pada pasien juga terus menurun dari 15 menjadi tujuh 

persen. “Di Kampung Paliatif, kesembuhan lebih cepat kalau orang 

menjalaninya dengan ikhlas dan bahagia.” 

Dr Widyo mengatakan, pasien yang sembuh seharusnya kembali ke 

masyarakat, tidak bermukim secara eksklusif di perkampungan khusus. 

Hal yang sekarang terus dilakukan adalah kampanye menghapus stigma 

untuk mantan penderita dan keluarganya. “Karena stigma dan sikap 

diskriminatif masyarakat, mereka kehilangan kesempatan berkarya dan 

kontribusi  secara sosial.”

Dengan itu pula, Unit Rehabilitasi Kusta RSUD Kelet menciptakan inovasi 

pelayanan publik   bertema, ‘Peluk My Darling Dengan Mesra’, akronim 

dari Perawatan Luka Menyeluruh dengan Garden Healing, Mentoring dan 

Kolaborasi yang Terintegrasi.   Inovasi ini merupakan pengembangan 

dari inovasi ‘Peluk My Darling’ yang mendapatkan penghargaan TOP 40 

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).  

“Seluruh pelayanannya memberikan sentuhan kemanusiaan pada 

penderita,” tutur dr Widyo. 

Dengan inovasi itu stigma masyarakat terhadap pasien kusta menurun, 

produktivitas kerja pasien kusta meningkat, di samping meningkatkan 

pengetahuan masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS), deteksi dini semakin intens, ditandai dengan menurunnnya 

penemuan baru kusta tanpa cacat dan mendorong petugas kusta 

puskemas lebih aktif. 

Gambar : RSUD Kelet, Jepara
Sumber : wisatakaka.com
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F. Gerbang Cerdas

Minangkabau tidaklah sama dengan Sumatera Barat. Minangkabau 

bisa bermakna kebudayaan sekaligus geografis memiliki bentang 

wilayah yang lebih luas. Sebagian besar wilayah Alam Minangkabau 

terletak di Provinsi Sumatera Barat. 

Alam Minangkabau terdiri dari wilayah inti dan wilayah rantau. Wilayah 

inti terletak di pedalaman (darek) dan wilayah rantau terletak di pesisir 

(pasisia). 

Wilayah inti terdiri dari tiga luhak yaitu Luhak Agam terletak di lembah 

dataran tinggi gunung Singgalang dan gunung Merapi, Luhak Lima 

Puluh Koto terletak di lembah dataran tinggi gunung Sago, dan Luhak 

Tanah Datar terletak diantara dataran tinggi gungung Merapi, gunung 

Tandikat, dan gunung Singgalang. Wilayah inti ini sering disebut 

dengan “Luhak nan tigo”. Setiap luhak terdiri dari nagari-nagari yang 

memiliki aturan dan pemerintahan yang mandiri. Sementara daerah 

rantau merupakan wilayah taklukan yang umumnya terletak di daerah 

pesisir.

Luhak Tanah Datar digambarkan dengan pepatah minang ‘Buminyo 

lembang, aianyo tawa, ikannyo banyak’.  Pepatah ini menggambarkan 

kondisi alam dan budaya luhak. Tanah Datar memiliki tanah yang 

subur akibat abu vulkalnik Gunung Marapi sehingga lebih 70 persen 

penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman 

pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.  Ikannyo Jinak 

merupakan metafora akan kondisi penduduknya yang ramah. Karena 

memang dari sinilah dipercaya awal mula kerajaan dan kebudayaan 

minangkabau.

Sebagai daerah tertua di Sumatera Barat, Tanah Datar juga sebagai 

penghasil kaum intelektual, para pemikir dan bahkan filusuf-filusuf 

Minangkabau yang kaya akan ilmu pengetahuan, wawasan serta 

pengalaman. Hingga saat ini potensi yang dimiliki Kabupaten Tanah 

Datar masih terpelihara dengan baik sehingga telah menghasilkan 

tokoh-tokoh di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. 
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Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia sebagai modal 

utama pembangunan sangat penting dengan memajukan sektor 

Pendidikan.

Tanah Datar memutar roda pembangunan dengan APBD yang hanya 

Rp 1,3 Trilyun dan Pandapatan Asli Daerah antara Rp 125 Milyar- Rp 129 

Milyar per tahun.

“Kita konsentrasi pada kualitas sumber daya manusia, persis dengan 

program Pak Jokowi. Kami sudah melakukannya selama empat tahun 

terakhir ini.”

Inovasi GERBANG CERDAS (Gerakan Pembangunan Masyarakat Cerdas) 

merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah Tanah Datar terkait 

bantuan biaya pendidikan bagi anak kurang mampu untuk melanjutkan 

pendidikan ke Perguruan Tinggi (PT), selain pendidikan non-formal.

Ketika menguraikan inovasi Gerbang Cerdas itu, Bupati Tarmiji dengan 

terbata-bata mengungkapkan kisah seorang anak yan tak bisa melanjutkan 

sekolah karena tidak ada biaya. Kenyataan itu yang membuat Bupati 

Tarmiji, yang sebelumnya juga menjabat sebagai wakil bupati, membuat 

komitmen agar keterbatasan biaya tak menghentikan seorang anak 

menggapai cita-citanya. 

“Motonya, tidak ada anak di Tanah Datar ini yang tidak  bersekolah 

karena tidak punya uang atau karena miskin,” ujar Bupati Tanah Datar 

Irdinansyah Tarmiji (2016-2021) pada acara Knowledge Sharing yang 

diselenggarakan Bappenas di Bali, 15 Juli 2019.  Bupati Tarmiji telah 

berpulang pada tanggal 19 September 2019.

Pola pelaksanaannya cukup sederhana. Setiap tahun Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dan Kementerian Agama 

Kabupaten Tanah Datar mendata jumlah lulusan SMA/SMK/MA. 

Kemudian juga didata yang lulus seleksi melalui jalur undangan masuk ke 

perguruan tinggi. Pendataan dilanjutkan dengan yang ikut ujian dan yang 

lulus masuk perguruan tinggi. Dari semua yang lulus masuk perguruan 
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tinggi tersebut dicari informasi  berapa jumlah yang mendaftar masuk 

sehingga diperoleh data yang tidak mendaftar,  dengan semua penyebab 

dan permasalahannya.

Bagi anak yang tidak mendaftar lagi karena masalah keuangan, hal itu 

harus segera dilaporkan ke dinas terkait. Laporan itu dapat disampaikan 

langsung oleh yang bersangkutan ke dinas, atau ke Wali Nagari (kepala 

desa), atau melalui camat dan bahkan dapat langsung dilaporkan kepada 

Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar.

Pemkab mencarikan dana pendidikan dari APBD, dari berbagai instansi 

dan dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan daerah dan 

perusahaan nasional. Bagi yang tidak masuk PTN, Pemkab menyediakan 

berbagai program pelatihan ketrampilan, seperti ketrampilan kerajinan 

tenun dan songket, ketrampilan merenda, dan lain-lain, yang diwariskan 

secara turun temurun.

“Kami mendirikan Rumah Tenun, agar orangtua bisa memberikan 

pelajaran menenun kepada anak-anaknya,” sambung Tarmiji.

Gambar : Rumah Tenun Pusako, Pandai Sikek Tanah Datar

Sumber : m.kaskus.co.id
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Semua permasalahan akan dicarikan solusinya sehingga tidak ada yang 

tidak kuliah karena tidak ada dananya. Dengan adanya pemerataan 

pendidikan, dapat mempersempit kesenjangan sosial di masyarakat. 

Inovasi GERBANG CERDAS akan terus dilaksanakan dan diharapkan 

akan lahir ribuan orang sarjana yang akan memikirkan dan membantu 

pembangunan Kabupaten Tanah Datar dengan berbagai keahliannya.

Inovasi lainnya dari Pemkab Tanah Datar adalah di bidang pelayanan 

publik melalui terobosan Jaksa Masuk Pasar (JMP). Inovasi tersebut 

dicanangkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Datar.

Jaksa Masuk Pasar merupakan suatu pelayanan hukum bagi masyarakat 

yang selama ini melihat jaksa sebagai sosok yang menakutkan.  Asumsi 

itu diubah  dengan jaksa yang terjun langsung  ke pasar, suatu pusat 

kegiatan warga; tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk 

melakukan transaksi jual-beli kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebelum Jaksa Masuk Pasar, Kejari Tanah Datar telah   melakukan 

kegiatan   Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Nagari selain juga 

penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan.  

Kegiatan Jaksa masuk Pasar ini dilaksanakan di empat pasar yang ada di 

Tanah Datar yaitu Pasar Batusangkar, Pasar Sungai Tarab, Pasar Rambatan 

dan Pasar Pariangan.

Inovasi JMP memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal 

pelayanan persoalan hukum. Beberapa pelayanan yang diberikan dalam 

program tersebut antara lain adalah konsultasi hukum, pengembalian 

barang bukti, tilang kendaraan bermotor, penagihan kios dan lan-lain. 

Salah satu dampak dari Program Jaksa Masuk Pasar yaitu para pedagang 

lebih patuh membayar retribusi kepada dinas terkait. Inovasi ini sebagai 

suatu percontohan bagi pemerintah daerah maupun pusat.
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G. “Rasailah Daku”  

Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat 

terletak di pantai barat pulau Sumatera dengan jumlah penduduk 

950.871 jiwa dan memiliki luas daratan sebesar 694,96 km2.

Secara geografis wilayah Kota Padang sebesar 51,01% merupakan 

hutan lindung, 7,35% terdiri dari bangunan dan perkarangan, dan 

sisanya adalah lahan pertanian serta pemukiman. Kota Padang 

berada pada daerah rawan bencana gempa dan tsunami. Tahun 2009 

Kota Padang dan sekitarnya pernah dilanda gempa bumi dengan 

kekuatan 7,9 skala richter dan menyebabkan korban serta kerusakan 

yang cukup berat.

Ekonomi di Kota Padang pernah lumpuh dalam beberapa tahun 

akibat bencana. Walaupun demikian berdasarkan data BPS tahun 

2019 bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang 

sebesar 86,28. Hal ini menjelaskan bagaimana masyarakat di Kota 

Padang dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Namun, pada kenyataannya, tak semua 

anggota masyarakat memiliki privilege 

untuk mendapatkan akses pada  hasil-

hasil pembangunan. Dalam sistem 

ekonomi pasar yang kian terbuka, yang 

tak mampu berkompetisi adalah pihak 

yang paling duluan tumbang. 

Sebagian besar dari mereka adalah 
kelompok masyarakat berpenghasilan 

rendah yang tidak punya ketrampilan 

yang bisa dikompetisikan di pasar 

kerja. Kelompok ini juga sulit bangkit 

lagi setelah   gempa tahun 2009 itu.
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Anak adalah korban terdepan dari semua krisis di dalam keluarga, 

khususnya krisis ekonomi akibat minimnya pendapatan keluarga karena 

ayah tidak bekerja atau bekerja serabutan, sementara ibu  di rumah 

mengurus keluarga dan anak-anak, apalagi kalau keluarga itu punya 

banyak anak dan tidak punya modal untuk kerja sampingan.

Sampai pada titik tertentu, ketidakmampuan orangtua membuat situasi 

ekonomi keluarga semakin parah dan memotong kemampuan mereka 

untuk memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan untuk mendapatkan 

pendidikan, untuk memiliki kecerdasan sosial dan kebutuhaan untuk 

mendapatkan kasih sayang, afeksi. 

Akibatnya banyak anak lari ke jalanan, semula karena ingin keluar dari 

kepengapan situasi di rumah dan mendapat sebungkus nasi untuk 

memenuhi rasa laparnya dengan melakukan kerja saja; mengemis dan 

mengamen,  kadang juga kegiatan kriminal kecil-kecilan. Jalanan adalah 

rimba raya yang menyodorkan kebebasan, tetapi sekaligus penjara tanpa 

dinding. 

 Istano Basa
Pagaruyung
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Anak-anak yang terperangkap di dalamnya harus tunduk pada hukum 

rimba: yang kuat, yang menang. Itu sebabnya eksploitasi di jalan raya 

terjadi pada sesama anak jalanan; yang senior terhadap yang yunior 

apalagi yang baru datang. Eksploitasi terjadi secara sistematik, dan di 

tumpukan terbawah dari sistem itu adalah anak-anak yang usianya paling 

muda, yang terlempar ke jalanan tanpa perlindungan. 

Jalanan juga menjadi semacam ‘ tempat latihan’ untuk melakukan kerja-

kerja yang eksploitatif, setelah anak yang bersangkutan terlebih dulu 

berada pada posisi korban. Segala bentuk kekerasan terjadi di jalanan, 

termasuk kekerasan seksual pada anak laki-laki oleh mereka yang lebih 

tua.  Anak-anak menjadi obyek seks pada usianya yang paling dini. Di 

jalanan pula, para makelar perdagangan orang beroperasi dan tidak sulit 

mendapatkan mangsa. 

Salah satu jalur menuju perbudakan modern adalah jalanan. Anak-anak 

itu kerap dipekerjakan sebagai pengemis atau pengamen yang harus 

menyetor sejumlah uang kepada tuan yang menjadi ‘pelindung’ nya. 

Salah satu kota dengan jumlah anak jalanan semakin meningkat dari 

waktu ke waktu adalah Kota Padang, apalagi pasca-gempa bumi tanggal 

30 September 2009. 

Ketidakpahaman pemerintah mengenai persoalan anak jalanan ditandai 

dengan kebijakan yang menganggap anak jalanan sebagai ‘penyakit 

sosial’ yang harus ‘dibasmi’ karena mengotori wajah kota.  

Pendekatan ini bertolak belakang dengan tugas pemerintah sebagai 

penangunggjawab pembangunan di wilayahnya. Anak-anak itu adalah 

korban dari perputaran roda pembangunan yang tak bisa dikejar oleh 

orangtua mereka, dan sebenarnya, hak-hak mereka dijamin dalam 

Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui 

UU No 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Artinya, Negara 

punya tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak dasar anak. 

Pemerintah Kota Padang pernah punya program rumah singgah tetapi 

tidka efektif, di antaranya karena penaganan yang represif, sehingga 

samasekali tidak menyentuh akar persoalan anak jalanan.
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Di sisi lain, salah satu citra dari 

Kota Padang adalah masyarakat 

madani, atau masyarakat yang 

beradab dalam membangun, 

menjalani, dan memaknai 

kehidupannya.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah 
Kota Padang melakukan terobosan 

berupa inovasi penanganan anak 

jalanan melalui program “Rasailah 

Daku” yang merupakan singkatan 

dari Rangkul, Sayangi, Latihlah 

dengan Pendidikan Terpadu.

Program yang  diimplementasikan 

melalui pola terpadu lintas sektor 

itu selaras dengan visi Pemerintah 

Kota Padang yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) 

tahun 2019-2024 yaitu untuk 

“Mewujudkan Masyarakat Kota 

Padang yang Madani Berbasis 

Pendidikan, Perdagangan dan 

Pariwisata Unggul, Serta Berdaya 

Saing”, 

Program “Rasailah Daku” ini juga 

merupakan pengejawantahan dari 

ungkapan adat di Minangkabau 

yaitu hiduik dikanduang adat, adat 

hiduik tolong manolong, adat mati 

janguak manjanguak, adat lai bari 

mambari, adat indak basalang 

tenggang. Hal ini memberi makna 

bahwa setiap manusia yang hidup 

harus saling tolong menolong 

dan saling peduli sesama, sebagai 

tanda orang beragama dan orang 

beradat.

Penanganan anak jalanan tersebut 
untuk menjawab permasalahan 

meningkatnya jumlah anak jalanan 

dan kasus pelanggaran ketertiban 

umum oleh anak jalanan, 

seperti pemerasan, pencurian, 

perkelahian, penyalahgunaan zat 

terlarang, dan tindakan kekerasan 

seksual. Beberapa penyebab 

munculnya permasalahan anak 

jalanan tersebut antara lain belum 

terlaksananya pembinaan mental 

dan sosialisasi terhadap anak-

anak jalanan karena kurangnya 

dukungan anggaran dan juga 

sarana prasarana untuk melakukan 

pembinaan serta menurunnya 

nilai kesetiakawanan sosial dan 

rasa nasionalisme bagi anak.

Tahun 2017 kegiatan penanganan 
anak jalanan melalui “Rasailah 

Daku” dibuat regulasinya berupa 

Peraturan Wali Kota Padang 

Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata 

Cara Pembinaan Anak Jalanan.

Penanganan komprehensif 
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Data statistik dari tahun 2015 

hingga tahun 2019 menunjukkan 

peningkatan jumlah kasus anak 

jalanan. Tahun 2015 sebanyak 29 

anak, tahun 2016 sebanyak 45 

anak, tahun 2017 sebanyak 78 

anak, tahun 2018 sebanyak 117 

anak, dan tahun 2019 sebanyak 

122 anak. 

Peningkatan kasus anak jalanan 
di Kota Padang berasal dari 

dua faktor yaitu faktor internal 

maupun eksternal. Faktor internal 

seperti krisis identitas, anak tidak 

mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan positif, rendahnya 

pendidikan dan motivasi belajar, 

kurangnya perhatian dan kasih 

sayang, serta kurangnya keimanan 

dan ketaqwaan.

Sementara faktor eksternal 
antara lain masalah keluarga, 

lemahnya kemampuan ekonomi, 

serta kurangnya pengasuhan 

dan perlindungan terhadap anak 

jalanan. 

Untuk itu, Pemerintah Kota 

Padang melakukan penanganan 

anak jalanan melalui pendekatan 

yang komprehensif dan 

berkelanjutan melalui Dinas Sosial 

bersama Batalyon Infanteri 133 

Yudha Sakti, Dinas Kesehatan, 

Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga 

Kerja dan Perindustrian, Satpol 

PP, Kementerian Agama Kota 

Padang, Universitas, BAZNAS, 

CSR Semen Padang, serta LKSA/

Panti Asuhan se-Kota Padang 

bekerja sama menyelenggarakan 

pola pembinaan terpadu yang 

bertujuan untuk membina fisik 

dan mental spiritual, pendidikan 

berkelanjutan, dan kewirausahaan 

pada diri anak-anak jalanan yang 

berusia 14 hingga 18 tahun.

Program “Rasailah Daku” memiliki 

tiga tujuan;  jangka pendek (15 

hari), jangka menengah (satu 

tahun), dan jangka panjang 

(dua tahun). Tujuan jangka 

pendek adalah terlaksananya 

penanganan anak jalanan melalui 

pola pembinaan fisik dan mental 

spiritual secara terpadu antara 

Dinas Sosial Kota Padang dengan 

Batalyon Infanteri 133 Yudha 

Sakti Kota Padang, Kementerian 

Agama Kota Padang dan Dinas 

Kesehatan Kota Padang. 

Tujuan jangka menengah adalah 

terlaksananya penanganan anak 

jalanan melalui pola pembinaan 

pendidikan berkelanjutan secara 

terpadu antara Dinas Sosial Kota 

Padang dengan Dinas Pendidikan 

Kota Padang. 
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Tujuan jangka panjang 

berkaitan dengan terlaksananya 

penanganan anak jalanan melalui 

pola pembinaan kewirausahaan 

secara terpadu antara Dinas 

Sosial Kota Padang dengan 

Perguruan Tinggi (UIN Imam 

Bonjol) dan Dinas Tenaga Kerja 

dan Perindustrian Kota Padang.
Pelaksanaan “Rasailah Daku” ini 
terdiri dari tiga tahapan; tahap 

pencegahan, penjangkauan dan 

pembinaan. 

Tahapan pencegahan dengan 

melakukan beberapa kegiatan 

seperti Pesantren Ramadhan 

oleh Dinas Pendidikan dan 

Bagian Kesra. Pada tahap ini 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 

(P3AP2KB) melakukan program 

18-21 yang mengajak setiap orang 

tua untuk mengajarkan anaknya 

beribadah dan mengaji setiap hari 

pada pukul 18.00 – 21.00. 

Pada tahap penjangkauan, 

dilakukan penjaringan dan 

penangkapan oleh Satpol PP, 

asesmen oleh Dinas Sosial 

melalui Saka Bakti Pekerja Sosial 

perlindungan anak Kota Padang, 

serta pemeriksaan kesehatan dan 

rujukan pemeriksaan lanjutan bagi 

anak jalanan pada kasus penyakit 

tertentu oleh Dinas Kesehatan.

Gambar: Pembinaan Mental pada Anak Jalanan oleh Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti
Sumber: Dinas Sosial Kota Padang, 2020
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Pada tahapan pembinaan, 

“Rasailah Daku” terdiri dari 

pembinaan mental, spiritual, 

pendidikan, dan pelatihan pada 

anak-anak jalanan oleh berbagai 

instansi pelaksana. Pembinaan 

mental dilaksanakan oleh 

Batalyon Infanteri 133 Yudha 

Sakti dengan berbagai materi 

seperti pengenalan kelompok, 

orientasi lingkungan, tata cara 

baris-berbaris, teknik bela diri, 

TUM (Tata Upacara Militer), P3K 

(Penanganan Pertama Pada 

Kecelakaan), bimbingan, senam 

militer, dan memberikan wawasan 

Nusantara.

Proses pembinaan spiritual pada 

“Rasailah Daku” dilaksanakan 

oleh Kementerian Agama. 

Berbagai materi pendidikan 

dan pemahaman spiritual yang 

diberikan seperti pendidikan 

agama atau tausiah, ibadah 

berjamaah, dzikir bersama dan 

tadarus, serta muhasabah diri.

Proses pembinaan pendidikan 
tim dari Rumah Ceria dari 

BBPPKS Regional I Sumatera 

bekerja sama dengan Universitas 

Andalas  memberikan bimbingan 

psikologi dan mental sosial 

dalam menentukan pola asuh dan 

kepribadian anak jalanan. 

Beberapa kegiatan pembinaan 
pendidikan dimulai dengan tes 

psikologi anak, pengembangan 

bakat, bermain kelompok, dan 

pendidikan keluarga. Kemudian 

Dinas Pendidikan Kota Padang 

memfasilitasi anak jalanan yang 

sudah mendapat pembinaan 

dapat mengenyam pendidikan 

formal maupun non formal sesuai 

dengan tingkat pendidikan setiap 

anak.

Gambar: Tugu Kantor BBPKS Padang
Sumber: bbppkspadang.kemensos.go.id
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Pembinaan berupa pelatihan 
diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja 

dan Perindustrian Kota Padang 

dan Universitas Islam Negeri 

(UIN) Imam Bonjol Padang, 

dengan berbagai kegiatan kreatif 

termasuk ketrampilan kerja di 

barbershop, membuat papan 

karangan bunga, dan pelatihan 

musik. Pada tahap ini UIN Imam 

Bonjol Padang bertugas memberi 

workshop motivasi untuk 

berwirausaha dan mengikuti 

pelatihan keterampilan. 

Dampak dari Program “Rasailah 

Daku” terhadap kesejahteraan 

sosial sudah mulai terlihat. 

Tahun 2017 dari 87 anak jalanan 

yang terjaring sebanyak 39 

orang anak jalanan yang diberi 

pembinaan oleh Batalyon 

133 Yudha Sakti, 15 orang di 

antaranya mengikuti pelatihan 

ketrampilan sablon dan dua 

lainnya  mendapatkan pelatihan 

berkelanjutan di Panti Sosial 

Bina Remaja (PSBR) Lubuk 

Alung yang dikelola Dinas Sosial 

Provinsi Sumatera Barat. Dari 117 

anak jalanan yang terjaring pada 

tahun 2018, sebanyak 10 anak 

mendapat pelatihan ketrampilan 

membuat papan karangan 

bunga. Sedangkan 25 orang anak 

jalanan yang dibina di Batalyon 

133 Yudha Sakti, 15 di antaranya 

mendapat pelatihan sablon sesuai 

dengan anggaran yang tersedia, 

selanjutnya dipulangkan ke orang 

tua.  

Bagi anak yang tidak punya 
keluarga atau keluarga 

keluarga belum menjemputnya, 

mereka dititipkan di Lembaga 

Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota 

Padang untuk diberikan bimbingan 

lanjutan berupa pendidikan 

keagamaan, ketrampilan, 

pembinaan kemandirian termasuk 

bimbingan lanjutan dari psikolog 

yang berasal dari Rumah Ceria 

dibawah naungan BBPPKS 

Regional I Sumatera.

Pada tahun 2019, dari 129 anak 
jalanan yang terjaring, 30 di 

antaranya sudah mengikuti 

pembinaan fisik dan mental 

di Batalyon 133 Yudha Sakti 

selama satu minggu.  Dari 30 

anak itu, 10 anak diberi latihan 

pangkas rambut dan 10 lainnya 

mendapat pelatihan membuat 

papan karangan bunga. Sisanya 

dikembalikan kepada keluarga 

melalui perjanjian dan kembali 

ke sekolah. Untuk pembinaan 

selanjutnya,  Lembaga Konsultasi 
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Kesejahteraan Keluarga (LK3) 

Dinas Sosial Kota Padang 

melakunan bimbingan lanjutan 

terhadap keluarga sampai benar-

benar memahami pola asuh dan 

kontrol terhadap anak.

Dengan program “Rasailah Daku” 

atau Penanganan Anak Jalanan 

Melalui Pola Pembinaan Terpadu, 

Pemerintah Kota Padang berhasil 

menangani 70 anak jalanan. Dari 

jumlah itu, 22 anak melanjutkan 

sekolah, 12 anak mengambil paket 

A, sembilan anak mengambil 

paket B, empat anak  mengambil 

paket C, lima anak tamat SMA, 5 

anak  mengikuti pelatihan, dan 

13 anak bekerja atau membantu 

orang tua. 

Dengan demikian, diharapkan 

anak jalanan memperoleh 

kehidupan baru yang lebih layak 

dengan meningkatnya penerapan 

nilai dan norma sosial, rasa 

nasionalisme, serta pengetahuan 

dan keterampilan yang bermanfaat 

untuk masa depannya. 

Namun program ini tak boleh 

dilepaskan begitu saja. Pemerintah 

Kota Padang perlu melakukan 

pemantauan terhadap rencana 

tindak lanjut dengan memastikan 

kegiatan Penanganan Anak 

Jalanan Melalui Pola Pembinaan 

Terpadu dapat diimplementasikan 

secara berkelanjutan.

Di luar itu semua, seyogyanya 
pemerintah juga menyasar 

persoalan anak jalanan yang 

bersifat multidimensi. Fenomena 

anak jalanan tidak berdiri sendiri.

Pemerintah Kota sebaiknya 

mulai memikirkan kebijakan yang 

bisa membantu meningkatkan 

kesejahteraan bagi kelompok 

ekonomi miskin kota atau 

kelompok ekonomi lemah yang 

sumberdayanya sangat terbatas. 

Ukuran kesejahteran tak hanya 

ekonomi, meski pun program yang 

terkait pemberdayaan ekonomi 

sangat penting. Namun yang juga 

sangat penting adalah tersedianya 

akses pada pendidikan dan 

kesehatan. Pendekatan yang 

komprehensif sangat dibutuhkan 

untuk merespons fenomena anak 

jalanan. 

Jalanan adalah mulut singa yang 
terus menganga.  Anak-anak itu 

tidak bisa menunggu.

Seperti dikatakan penyair Chile 

Gabriela Mistral, nama anak-anak 

itu adalah “Hari Ini.” 
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H. Kota Batiah, Kota Randang

Kota Payakumbuh sejak lama dikenal dengan citra kuliner khas 

daerahnya, sehingga dijuluki  Kota Galamai – makanan tradisional mirip 

dodol -- hingga Kota Batiah, makanan khas yang mirip Rangginang 

tetapi dengan bahan dasar ketan putih. Julukan Kota Batiah bahkan 

digunakan di gerbang pusat Kota Payakumbuh.

Namun sejak makanan tradisional makanan tradisi Minangkabau yang 

menjadi makanan terlezat nomor satu di dunia melalui survei CNNGo 

tahun 2011, Payakumbuh melakukan re-branding sebagai Payakumbuh 

Kota Randang, yang digaungkan ke seluruh dunia. Randang 

Payakumbuh dikenal karena sangat kental dengan tradisi marandang. 

Meski demikian, seperti dikemukakan Walikota Payakumbuh Riza 

Falepi, branding awal, Payakumbuh Kota Batiah, tetap dipakai.

Payakumbuh Kota Randang, lahir dari keinginan bersama antara 

Pemerintah Kota dengan masyarakat. Tradisi marandang yang 

berkembang menjadi unit usaha masyarakat untuk meningkatkan 

perekonomian.

Untuk mewujudkan branding Payakumbuh Kota Randang, Pemerintah 

daerah telah membangun berbagai fasilitas penunjang, seperti Sentra 

Randang sebagai tempat pembuatan randang serta sekolah bagi 

yang ingin belajar membuat randang. Dari segi pengemasan, produk 

dikemas dengan teknologi tinggi 

yang disebut resort. Sistem 

pengemasan dengan 

metode resort 

membuat randang 

payakumbuh lebih 

higienis dan tahan 

hingga bertahun-

tahun.
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Sementara itu, untuk menjamin kehalalan daging yang dibuat randang, 

Pemerintah daerah bekerjasama dengan LIPI membangun Rumah Potong 

Hewan Modern (RPHM). RPHM menerapkan pemotongan hewan dengan 

syariat islam menggunakan mesin serta laboratorium untuk penelitian 

hewan, sehingga terjamin kesehatan, kesegaran, dan kehalalannya.

Randang payakumbuh tidak hanya diolah dari daging hewan ternak dan 

berbagai jenis ikan, tetapi tumbuh – tumbuhan seperti randang daun 

singkong, jengkol, nangka, pakis/paku, jamur, pare, dll. Banyaknya varian 

yang diolah masyarakat tidak lepas dari kondisi alam Payakumbuh yang 

mudah ditumbuhi oleh berbagai tanaman termasuk kelapa sebagai 

bahan baku pembuatan randang.

Bahan baku lainnya seperti kelapa dan rempah-rempah didapatkan dari 

hasil perkebunan masyarakat setempat. Kelapa Payakumbuh berbeda 

dengan daerah pantai, karena mengandung minyak yang banyak dan 

sangat cocok untuk randang serta memberikan cita rasa yang khas dari 

Randang daerah lain di Sumatera Barat. Cabe Kopay sebagai salah satu 

varietas unggulan dari Payakumbu menjadi bumbu randang bersama 

bumbu-bumbu lain yang segar dan higienis.

Standar mutu sertifikasi halal sangat penting dalam proses branding 

randang sebagai ikon kota. Untuk itu, pemerintah daerah bekerja sama 

dengan Balai Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendirikan 

kantor di Payakumbuh yang sudah terealisasi per September 2018. Upaya 

ini dilakukan untuk mempermudah 

pengujian standar mutu dan 

halal produk, serta 

pemantauan dan 

pengawasan proses 

produksi bisa langsung 

dilakukan dengan 

lebih cepat. 
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Dalam hal pemasaran, 

Pemerintah Kota 

Payakumbuh selalu 

memperkena lkan 

randang khas 

P a y a k u m b u h 

termasuk di berbagai 

ekspo dan pameran 

kuliner baik dalam 

maupun luar negeri. 

Varian randang 

payakumbuh yang 
Gambar: Festival Masakan Rendang

Sumber: Media Indonesia

banyak, yang juga dipasarkan melalui berbagai platform toko online 

menjadi sasaran pelaku UKM menjual produknya, seperti bukalapak, shopee, 

tokopedia, Lazada, dan lain-lain, memberikan pilihan bagi penikmat kuliner 

agar tertanam ingatan Payakumbuh sebagai Kota Randang. 

Dalam upaya menembus pasar dunia, Pemerintah Payakumbuh 

memanfaatkan warganya yang menyebar di berbagai negara (diaspora) 

serta bekerjasama dengan agen-agen perjalanan untuk memperkenalkan 

Randang Payakumbuh. Menariknya lagi, Badan Pendidikan, Ilmu 

Pengetahuan dan kebudayaan PBB, 

UNESCO,  turut memasarkan Randang Payakumbuh ke berbagai negara 

dan telah mendaftarkan randang sebagai makanan tradisonal khas 

Minangkabau pada tahun 2010 dengan nomor registrasi 776.

Re-branding Payakumbuh Kota Randang sebagai identitas kota merupakan 

langkah strategis untuk membangun perekonomian daerah dengan 

menguasai pasar kuliner baik skala nasional maupun global. Inovasi yang 

terus dilakukan untuk mendukung penguatan image kota serta kerjasama 

yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder diharapkan 

dapat terus mendukung branding Payakumbuh The City of Randang.
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I. Tabanan Serasi

Gambar: Salah satu produk yang dijual di BUMDES Tabanan Bali
Sumber: Sekretariat PEPPD

Kabupaten Tabanan di Bali adalah contoh yang menggunakan kearifan 

lokal dalam berbagai bidang inovasi. Dengan tanah yang subur, 

alam yang indah, Kabupaten Tabanan melakukan inovasi di bidang  

agribisnis, pariwisata dan Pengelolaan Lingkungan Terintegrasi 

Berbasis Kearifan Lokal di Kawasan Nikosake (Nira, Kopi, Salak, dan 

Kelapa). Nikosake atau Nira, Kopi, Salak dan Kelapa adalah produk 

unggulan yang melimpah di Kabupaten Tabanan.

Komitmen untuk  mengembangkan potensi ini diwujudkan dalam 

salah satu strategi dalam mewujudkan “Tabanan Serasi” sehingga 

tercantum dalam Perda Tabanan No. 11 Tahun 2017 tentang RPJMD 

2016-2021 dengan fokus menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui 

pemberdayaan masyarakat berbasis usaha pertanian dan pariwisata. 

Salah satu penerapannya secara operasional  didukung oleh Peraturan 

Bupati Tabanan No. 24 tahun 2018 tentang Action Plan Tourism Models 

melalui pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis kearifan lokal 

dan pariwisata di kawasan Nikosake. 
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Model agribisnis terintegrasi adalah model pengelolaan sektor pertanian 

secara terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam sebuah tatanan rantai nilai 

yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Model ini dikembangkan 

untuk menciptakan rantai nilai (value chain) atas produk pertanian yang 

dihasilkan oleh masyarakat. Rantai nilai tersebut menjamin kontinuitas 

produksi di hulu dengan bahan bakunya (sektor primer), kemudian 

menjamin olahan bahan baku tersebut menjadi produk industri (sektor 

sekunder). Di hilir juga dijamin pemasarannya oleh BUMDES dan BUMDA 

(sektor tersier).

Sektor hulu akan menjadi domainnya petani, mulai dari pengolahan 

lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan sampai panen (primer), 

termasuk mengolah hasil produksi pertanian berupa bahan baku menjadi 

produk olahan melalui proses produksi (sekunder). Di sektor hilir akan 

menjadi domainnya pelaku usaha baik BUMDES, BUMDA maupun pelaku 

pasar lainnya (tersier). 

Pada sektor primer dan sekunder di kawasan hulu, petani di Tabanan akan 

diberikan pendampingan dan penyuluhan oleh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) terkait untuk penjaminan kontinuitas, kualitas dan kuantitas 

produksi.

Pada sektor primer, upaya-upaya intensifikasi pertanian dan pengaturan 

pola tanam yang ketat, serta mengarah ke pertanian organik menjadi hal 

yang wajib dilakukan. Konsep ini didesain untuk memberikan hasil olahan 

produk pertanian di sektor sekunder yang lebih berkualitas mengingat 

bahan baku yang digunakan adalah bersifat organik.

Untuk sektor sekunder, industri pengolahan dihidupkan melalui 

pemberdayaan masyarakat   dengan membentuk kelompok-kelompok 

UKM. Kelompok-kelompok produksi tersebut harus berasal dari 

masyarakat setempat dan didampingi oleh OPD terkait di Tabanan 

mulai dari pembentukkan kelompoknya, penyusunan AD/ART nya, cara 

pengolahan produk dengan turunannya, variasi produk, prinsip efektif 

efisien, daya saing, sampai edukasi tentang higienitas dan branding 

produknya.
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Penanganan di hulu baik primer dan sekunder akan dilaksanakan secara 

kontinu melalui program-program di OPD terkait yang akan menjadi 

given dari kebijakan anggaran maupun usulan dari OPD tersebut. Prinsip 

yang akan dilaksanakan di hulu ini adalah progressive upstream.

Konsep dasar model agribisnis terintegrasi di Tabanan adalah  menjamin 

kontinuitas produksi di sektor primer yang didukung upaya-upaya 

sistematis dan berkelanjutan dalam pengelolaan sektor primer tersebut. 

Inovasi sektor pertanian menjadi hal yang didorong untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas hasil pertanian di Tabanan. Pola tanam juga harus 

diimplementasikan secara ketat dan tertib untuk memutus siklus hama.

Selain itu, sektor primer ini harus perlahan mengarah ke pertanian organik 

agar mempunyai dampak besar bagi keberlanjutan pertanian. Pola 

pertanian secara tradisional dengan memanfaatkan 

alam juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. 

Strategi penanganan yang ramah lingkungan 

diantaranya pemupukan dengan kompos, 

pembajakan sawah dengan menggunakan 

sapi dan mengusir hama tikus dapat dengan 

menggunakan sarana burung hantu (Thyto Alba). 

Sektor primer dimulai dengan penyediaan bibit, 

pupuk, sarana/prasarana dan pemberdayaan 

petani. Hasil produksi dikendalikan secara baik 

agar kontinuitas produksi di sektor sekunder 

juga terjamin. Berapa persen yang dijual 

langsung/bahan mentah dan berapa persen 

yang akan diolah melalui proses produksi 

di sektor sekunder.

Pura Ulun Danu
Danau Beratan
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Semangat pengembangan sektor hulu di Tabanan tidak akan terasa 

dampaknya secara nyata ketika pengembangan sektor hilir dilupakan.

Kabupaten Tabanan ingin secara mandiri mengintegrasikan dua hal utama 

ini berbasis kearifan lokal dan sumberdaya yang ada. Sektor hilir, menjadi 

motor utama dalam menjamin kepastian pasar atas produksi yang 

dihasilkan oleh sektor hulu (khususnya sekunder). BUMDES dan BUMDA 

sebagai pelaku utama di sektor hilir  didorong wajib memiliki komitmen 

dan inovasi marketing yang baik dan handal untuk menyalurkan pasar 

produksi dari sektor hulu.

BUMDES adalah lembaga unit desa yang merupakan usaha komersil dari 

pemerintah desa yang tujuan utamanya adalah profit. Meskipun demikian, 

BUMDES di Tabanan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga didorong 

untuk memastikan sirkulasi produk dari sektor hulu dapat dberjalan 

secara kontinyu. Konsep “terintegrasi hulu-hilir” yang dicanangkan di 

Tabanan memaksa BUMDES  membeli semua produk dari kelompok-

kelompok usaha produktif dari masyarakat yang telah dibentuk melalui 

Surat Keputusan Kepala Desa.

Gambar: Tarian Selamat datang, Tabanan
Sumber: Sekretariat PEPPD
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Kelompok-kelompok tersebut harus mengolah hasil produksi pertanian 

primer yang dihasilkan di desa tersebut sehingga menghasilkan value 

added yang baik. Persyaratan pembentukkan kelompok diatur bersama 

oleh OPD terkait di Tabanan bersama Pemerintah Desa dan diutamakan 

untuk masyarakat kurang mampu. BUMDES hanya bertindak sebagai 

distributor dan perpanjangan tangan BUMDA sehingga BUMDES tidak 

boleh melakukan tindakan produksi (sektor sekunder).

BUMDES akan mengakomodir atau menampung seluruh produksi 

kelompok dengan kesepakatan harga bersama dan meneruskan ke 

BUMDA untuk di branding dan siap dipasarkan.

Keunikan dan inovasi yang menarik di Tabanan untuk dijadikan sebuah 

knowledge sharing adalah bahwa BUMDES tidak diperbolehkan menjual 

langsung hasil produksi kelompoknya ke pasar umum agar rantai nilai 

yang dibangun tidak terputus-putus. BUMDES harus menjual produk 

kelompoknya ke BUMDA dan BUMDA yang akan memasarkan ke pasar 

umum.

Menguntungkan di hilir

Prinsip yang akan dilaksanakan di hilir ini adalah profitable downstream. 

Seperti halnya model agribisnis terintegrasi, Tourism Based on Local 

Wisdom Models ini juga akan membentuk rantai nilai (value chain) 

ekonomi yang berkesinambungan. Model ini mensyaratkan bahwa desa-

desa yang akan diterapkan dengan model ini harus merupakan desa 

wisata. Harapannya ke depan desa-desa tersebut akan menjadi generator 

ekonomi bagi desa-desa sekitar dan membentuk sebuah kawasan yang 

berkelanjutan.

Pariwisata di kawasan Tabanan,  selain mempunyai potensi alam yang 

indah, juga  menonjolkan aktivitas pertanian berwawasan lingkungan dari 

hulu sampai hilir berbasis kearifan lokal yang dapat ‘dijual’ dan memiliki 

ciri khas tersendiri sebagai magnet desa wisata baru. Budaya agraris 

dengan kearifan lokalnya dapat dikemas menjadi suatu daya tarik wisata 
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(tourism activity) yang sangat menarik untuk menjadi pilihan ditengah-

tengah kejenuhan wisatawan akan destinasi wisata yang konvensional

Disamping itu, Action Plan Tourism Models sekaligus dapat dapat 

memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan 

masyarakat setempat. Action Plan Tourism Models dapat dilihat pada 

gambar berikut:

Gambar: Konsep Action Plan Tourism Models di Kabupaten Tabanan

Penerapan Action Plan Tourism Models di Kawasan Nikosake menjadi 

salah satu pilot project pengembangan agribisnis terintegrasi berbasis 

kearifan lokal dan pariwisata. Kawasan ini terletak di wilayah barat 

Kabupaten Tabanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 

sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

Kawasan KPPN terdiri dari 23 desa dan 5 kecamatan. Sementara Kawasan 

Nikosake terdiri dari 5 (lima) desa yaitu Desa Wanagiri, Desa Belimbing, 

Desa Sanda, Desa Munduk Temu dan Desa Lumbung Kauh. Potensi 

agribisnis yang akan dikembangkan adalah : nira, kopi, salak, dan kelapa. 
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Selain potensi pertanian yang sangat melimpah, terdapat pula potensi 

pariwisata di masing-masing desa yang dapat dikemas menjadi sebuah 

atraksi wisata. 

Namun, desa-desa dalam kawasan Nikosake memiliki kantong kemiskinan 

yang cukup tinggi, karena sebagian besar penduduknya hanya 

mengandalkan sebagai petani tanpa disinergikan dengan parwisata

Pengembangan model pariwisata dengan berlandaskan agribisnis 

terintegrasi berbasis kearifan lokal dalam satu kawasan, diharapkan 

mampu mengembangkan value added bagi petani, disisi lain diharapkan 

dapat memberikan multiplier effect bagi desa-desa lain disekitar kawasan 

Nikosake.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada sasaran utama 

yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan ini. Untuk 

mewujudkan semua diperlukan komitmen, fokus dan semangat yang 

tinggi dari seluruh pemangku kepentingan sehingga bisa diteladani 

daerah lain.

Patung GWS 
Tabanan Serasi
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Negeri di Atas Awan

Dari desa-desa yang ada di kawasan Nikosake, ada satu desa yang menarik 

untuk diangkat sebagai knowledge sharing pembangunan daerah adalah 

Desa Munduk Temu. Karena lokasinya yang berada di suatu punggung 

bukit atau gunung, konon desa ini seringkali diselimuti kabut dan awan 

yang terkadang justru terlihat mengambang di bawah sehingga desa ini 

dijuluki “negeri di atas awan”.  

Soal ketinggian desa ini, ketika ditanyakan kepada penduduk setempat, 

katanya sekitar 700 hingga 900 meter di atas permukaan air laut. Namun 

rujukan yang ada menyebutkan ketinggian yang bervariasi: antara 1500 

hingga 1800 meter da atas permukaan laut. Berapapun, yang pasti udara 

terasa sejuk dan bersih. 

Yang lebih menarik dari desa ini 
bukanlah soal awan, namun terutama 

prestasi desa. Tingkat kemiskinan di desa 

itu turun drastis dari sekitar 15,5 persen 

di tahun 2013 menjadi 2,5 persen pada 

tahun 2018. Selain program-program 

pengentasan kemiskinan yang standard 

dari pemerintah, peningkatan produksi 

dan kualitas kopi (merek "LEAK BALI" -- 

singkatan dari Lebih Enak Asli Kopinya) 

Gambar. Pintu gerbang Desa Munduktemu
Sumber: Sekretariat PEPPD
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yang dihasilkan desa ini juga berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan 

warga. Peningkatan usaha kopi ini merupakan bagian dari program 

pemerintah Kabupaten Tabanan yang ditujukan untuk mempromosikan 

produk-produk lokal unggulan: Nikosake

Upaya-upaya di bidang sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat 

sudah membuat desa ini bebas dari buang air besar sembarangan 

(BABS). Posyandu disibukkan dengan kegiatan untuk balita sampai 

lansia. Dibantu program Pemerintah, seluruh rumah  di desa ini sudah 

masuk kategori layak huni. 

Gambar: BUMDES “Sri Sedana” Munduktemu 

Gambar. Kunjungan Lapangan 

Knowledge Sharing 2019
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Sebagaimana juga di banyak desa di Bali maupun di bagian lain Nusantara, 

Desa Munduk Temu  juga memiliki “mobil siaga” serta “Jagabaya” (petugas 

keamanan sekaligus tim SAR desa bilamana ada situasi darurat). 

Anak-anak juga terlibat dalam hal kebersihan lingkungan dan pola hidup 

sehat. Mereka memiliki  motto LISA: Lihat Sampah Ambil!

 Gambar: Penerapan LISA! di Munduktemu

Moto itu diciptakan sejak tahun 2016 oleh salah satu perbekel (kepala 

desa) disana, I Nyoman Wintara sejak tahun 2016. Urusan kebersihan 

bahkan menjadi perhatian khusus yang diwujudkan dalam Peraturan 

Desa Munduktemu No. 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kebersihan, 

Pelestarian Alam dan Lingkungannya di Desa Munduktemu.

Hal lain yang cukup unik  di Desa Munduk Temu saat ini adalah kebun 

organik seluas 50 hektar yang menjadi  obyek eco-wisata. Dari 50 hektar 

itu, 1,5 hektar di antaranya sudah mendapatkan pengakuan dari Lembaga 

Sertifikasi Organik Seloliman melalui sertifikat organik No. No. 275-LSO-

005-IDN-11-18.  Pupuk kimia tidak digunakan lagi sejak empat tahun 

yang lalu, dan pengelolaannya sudah  tergabung di Kelompok Tani Wana 

Lestari yang beraggotakan 26 petani.  Desa Munduk Temu  bercita-cita 

suatu saat bisa menjadi “desa organik” agar harga kopi meningkat dan 

kesejahteraan masyarakat semakin baik.
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J. Lepas Tangkap

Kabupaten Poso merupakan salah satu kabupaten di provinsi 

Sulawesi Tengah dengan luas sebesar 8.712,25 km² dan penduduk 

sebanyak 229.223 jiwa. Poso pernah mengalami konflik sosial di 

awal era Reformasi (1998 – 2000) dan mendapat stigma negatif 

tentang gangguan keamanan sehingga perlu ada upaya konkrit untuk 

mewujudkan Kabupaten Poso menjadi Kabupaten yang CERDAS 

(Ceria, ELok, Rapih, Damai, Adil dan Sejahtera).

Persatuan dan kesatuan sangat penting sebagai modal utama 

pembangunan ekonomi. Poso memiliki potensi besar baik sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia dan kearifan lokal daerahnya. 

Salah satu kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan daerah 

yang sudah menjadi tradisi yaitu Mogombo Lipu dimana semua 

permasalahan di desa akan diselesaikan melalui atau Musyawarah 

Desa atau Mogombo Lipu. 

Usulan warga semuanya tertampung dalam musyawarah ini, dan 

yang menjadi prioritas utama adalah pelayanan kebutuhan dasar 

masyarakat yaitu ketersediaan sumber air bersih, kemudian menyusul 

pembangunan infrastruktur, ekonomi, hingga kegiatan yang 

merupakan kesepakatan dengan pemerintah daerah dan rencana 

anggarannya.

Salah satu upaya dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat 

Poso lainnya yaitu program penanganan terhadap Eks Napi teroris.  

Salah satunya melalui Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial kepada 

Eks Napi teroris melalui Inovasi ”LENGKAP” (Lepas Tangkap). Inovasi 

LENGKAP dapat terlaksana dengan kerjasama antara Dinas Sosial, 

Badan Kesbangpol, POLRI, BAIS TNI, BIN, Lembaga Kesejahteraan 

Sosial (LKS), serta OPD terkait. 

Pelaksanaan kegiatan Inovasi LENGKAP ini yaitu dimulai saat Bekas 

Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Terorisme Lepas dari Lapas/

Bapas, ditangkap kembali dan fasilitasi oleh pihak-pihak yang 
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berkompeten yaitu Polri, BIN, dan BAIS untuk melakukan kegiatan 

deradikalisasi, pengembalian paham nasionalisme serta pemahaman 

agama yang benar, kemudian LKS melakukan Pendataan dan 

Pendekatan melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial untuk Reintegrasi 

Sosial, kemudian Dinas Sosial melakukan kegiatan Rehabilitasi 

Sosial melalui Peningkatan SDM dan Pemberian Bantuan Sosial, dan 

terakhir, oleh OPD Teknis bertugas untuk meningkatkan kemampuan 

sesuai jenis usaha yang digeluti serta pengembangan usaha hingga 

pemasarannya.

Inovasi Lepas Tangkap merupakan langkah strategis yang harus 

dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi sosial yang hilang 

dan bisa kembali berinteraksi secara sosial maupun ekonomi dengan 

masyarakat umum serta produktif untuk memenuhi berbagai 

kebutuhannya sehingga dapat berkarya secara mandiri dalam 

meningkatkan kesejahteraan hidup dan keluarganya.

K. Gema Beraksi 

Masih di Kabupaten Poso, Inovasi Gema Beraksi berhasil memberantas 

penyakit tropis terabaikan Schistosimiasis atau Demam Keong dan 

mengatasi gizi buruk. Kemiskinan dan pengangguran berkurang 

signifikan dan kualitas SDM meningkat.

Kabupaten Poso merupakan salah satu dari 12 kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Tengah, terletak di jantung Pulau Sulawesi dan memiliki 

potensi alam dan wisata yang menarik banyak wisatawan domestik 

dan mancanegara. Di Kabupaten yang memiliki sejarah panjang enam 

kerajaan itu, terdapat patung megalitik yang diperkirakan berusia 

lebih dari 4500 tahun. 

Namun, dibalik kekayaan budayanya, terdapat sesuatu yang 

menghantui masyarakat Lembah Lore selama berpuluh tahun, yaitu 

penyakit schistosomiasis atau demam keong. 
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Lembah Lore merujuk pada gabungan tiga lembah yang didiami Suku 

Lore di Poso yakni Lembah Napu, Lembah Behoa, dan Lembah Bada. 

Lembah Lore berada di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu 

(TNLL). 

 Gambar: siklus hidup Schistosoma sp
Sumber: http://www.cdc.gov

Schistosomiasis adalah penyakit infeksi menular menahun yang 

disebabkan  cacing darah dengan perantaraan keong. Penyakit ini 

merupakan penyakit kuno. Di Indonesia, penyakit endemis ini hanya 

dijumpai di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Poso dan 

Sigi. Penyakit yang saat ini termasuk dalam merupakan salah satu penyakit 

menular yang terabaikan (neglected tropical diseases) itu pertama kali 

ditemukan di dataran tinggi Lindu pada tahun 1937, di Dataran Tinggi 

Napu pada tahun 1974 dan di Dataran Tinggi Bada pada tahun 2008.

Schistosomiasis kronis pada manusia mengakibatkan kesakitan berat, 

menurunnya produktivitas, bahkan menyebabkan kematian. 
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Selain menginfeksi manusia, cacing Schistosoma Japanicum juga dapat 

menginfeksi hewan  seperti sapi, kambing, kerbau, anjing dan hewan 

mamalia lainnya. Hal ini juga menjadikan hewan tersebut sebagai media 

penyebaran penyakit melalui tinjanya. Daerah genangan air seperti 

sawah, rawa-rawa, dan daerah sekitar danau merupakan habitat keong 

yang memicu terjadinya infeksi berulang pada warga yang melakukan 

aktivitas di daerah fokus keong. 

Penyakit ini menyerang semua golongan umur dan menyebabkan 

gangguan fungsi hati pada manusia. Gejala yang akan dialami oleh 

penderita penyakit demam keong ini diantaranya demam, mual, perut 

terasa kembung disertain rasa lesu, gatal, dan kemerahan pada kulit. 

Apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan kerusakan hati 

dan menyebabkan pembesaran perut akibat penumpukan cairan 

(Schistosomiasis ascites) yang akan berujung pada kematian. 

Menurut data WHO, cacing parasit yang menginfeksi anak-anak dapat 

menyebabkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan kognitif. 

Upaya pengendalian dan pemberantasan schistosomiasis di Sulawesi 

Tengah telah dimulai sejak tahun 1975 dan telah berhasil diturunkan 

prevalensinya pada manusia secara signifikan dari 75 persen menjadi 

25 persen pada tahun 1982. Pada akhir 1998 prevalensi schistosomiasis 

di Dataran Tinggi Napu berkisar 0,7 sampai 0,8 persen. Namun pada 

periode 2008 – 2010 prevalensi schistosomiasis kembali meningkat. 

Partisipasi Masyarakat

Upaya pemberantasan dengan pemberian pengobatan massal 

praziquantel mampu menurunkan prevalensi schistosomiasis pada 

manusia, namun dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami 

fluktuasi. Meskipun program pengobatan terus menerus dilakukan, ada 

indikasi reinfeksi (infeksi berulang) akibat siklus penularan yang terus 

berlangsung pada manusia, hewan dan keong perantara.
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Reinfeksi terjadi karena lahan yang menjadi habitat tempat hidup 

keong, dikenal dengan istilah fokus keong, di sekitar lingkungan tempat 

masyarakat beraktivitas, belum tertangani secara baik. 

Upaya pengendalian schistosomiasis selama ini masih belum optimal 

hasilnya, karena belum melibatkan partisipasi masyarakat dan belum 

memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan, pengendalian 

Gambar: telur Schistosoma mansoni
Sumber : http://www.cdc.gov

dan modifikasi lingkungan yang 

menjadi fokus keong secara 

berkelanjutan. 

Area fokus keong di wilayah 

endemis schistosomiasis di 

Kabupaten Poso saat ini  terdapat 

pada 269 area yang tersebar 

di lima wilayah kecamatan dan 

20 desa dengan berbagai jenis 

karakteristik fokus yang berbeda. 

Hal ini menjadi tantangan besar 

bagi pemerintah dalam upaya 

eradikasi schistosomiasis karena 

masih banyak ditemukan fokus 

yang menjadi sumber reinfeksi 

bagi penduduk yang telah menjalani pengobatan dan dinyatakan sembuh. 

Upaya pemberantasan yang telah dilakukan selama ini belum mampu 

menurunkan angka prevalensi dan jumlah fokus keong secara signifikan. 

Hal ini diakibatkan karena tidak adanya upaya pengendalian dan 

modifikasi lingkungan yang berkelanjutan dengan 

melibatkan masyarakat setempat. Pemerintah sangat 

serius dalam upaya menghilangkan penyakit ini dari 

tanah Poso, salah satunya dengan mengirimkan 

seorang tenaga medis untuk pelatihan 

schistosomiasis ke China pada tahun 
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2017.  Pada tahun 2018 pemerintah daerah melakukan benchmarking bagi 

OPD terkait untuk mempelajari penanganan schistosomiasis di China. 

Pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan 

roadmap eradikasi penyakit demam keong (Schistosomiasis) pada tahun 

2018 – 2025, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan dengan 

menyediakan sarana dan prasarana salah satunya dengan pembangunan 

laboratorium schistosomiasis di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara 

(Lembah Napu) dan Desa Lengkek, Kecamatan Lore Barat (Lembah 

Bada). 

Untuk itu, dimulai pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Poso melalui 

Dinas Kesehatan melakukan inovasi yaitu Gerakan Masyarakat Mandiri 

Berantas Keong Schistosomiasis (GEMA BERAKSI /MOBAGO SCHISTO) 

yang diharapkan dapat terlaksana pengendalian dan modifikasi 

lingkungan yang sebelumnya merupakan habitat tempat hidup 

keong perantara schistosomiasis, menjadi lahan yang lebih bersih dan 

bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat, jumlah fokus keong akan 

semakin berkurang, meminimalkan kemungkinan terjadinya infeksi dan 

reinfeksi, serta menurunkan prevalensi schistosomiasis pada masyarakat 

di Kabupaten Poso. 

Gambar: Arca Lore Lindu, Kabupaten Poso
Sumber : IwareBatik.org
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Kegiatan ini juga dilakukan dalam 

rangka mendukung tercapainya 

Eradikasi Schistosomiasis di 

Indonesia. Selain itu, kegiatan ini 

juga sejalan dengan komitmen 

Pemerintah untuk melaksanakan 

Tujuan  Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB/SDGs)  

yang ketiga, yaitu mewujudkan 

kehidupan sehat dan sejahtera 

untuk mengakhiri penyakit tropis 

terabaikan. 

Kegiatan GEMA BERAKSI 

(MOBAGO SCHISTO) melibatkan 

dan memberdayakan masyarakat 

dalam upaya pengendalian 

penyakit schistosomiasis, melalui 

kegiatan pengendalian dan 

modifikasi lingkungan yang 

menjadi fokus keong untuk 

mencegah terjadinya reinfeksi. 

Kegiatan pemberdayaan dimulai 

dengan pembentukan kelompok 

kecil masyarakat di desa, pelatihan, 

dilanjutkan dengan kerja nyata 

mengendalikan fokus keong yang 

ada dan memodifikasi lingkungan 

melalui pemberantasan fokus 

keong, baik melalui pengeringan 

lahan fokus, pembersihan, 

penimbunan dan pemanfaatan 

lahan terus menerus, pemeliharaan 

saluran air secara gotong royong 

dan mandiri maupun menambah 

debit air untuk menenggelamkan 

fokus yang dilakukan setiap dua 

minggu sekali.  

Inovasi ini dilakukan di daerah 

endemis schistosomiasis yaitu 

pada 20 desa yang tersebar di 

lima kecamatan di Kabupaten 

Poso, yaitu kecamatan Lore 

Gambar: Papan peringatan penyakit Schistosomiasis di wilayah Poso         Sumber : Facebook Like Poso
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Barat, Lore Utara, Lore Timur, 

Lore Peore dan Lore Tengah. 

Inovasi diimplemetasikan  

tahun 2017 sampai dengan 

sekarang. Inovasi dikembangkan 

dengan pelibatan masyarakat 

dan stakeholders secara aktif, 

mandiri, dan berkelanjutan dalam 

pengendalian dan pemberantasan 

schistosomiasis. 

Tahapan pelaksanaan inovasi ini 
dimulai dari proses sosialisasi dan 

advokasi baik di tingkat kabupaten, 

kecamatan dan desa. Kemudian 

dilanjutkan dengan pelatihan di 

tingkat desa untuk memberikan 

pengetahuan dan peningkatan 

kapasitas kepada masyarakat 

terkait pencegahan, pengendalian, 

dan pemberantasan penyakit 

schistosomiasis. Selanjutnya, 

tahapan pembentukan kelompok 

kerja yang dilakukan melalui FGD 

guna menghasilkan komitmen 

bersama memberantas keong 

perantara schistosomiasis. 

Kemudian, tahapan pelaksanaan 

dan monitoring serta evaluasi. 

Pelaksanaan kegiatan ini 

dilaksanakan setiap dua minggu 

sekali. Sementara itu, hasil/

outcome yang diharapkan dari 

gerakan ini  adalah meningkatnya 

pengetahuan masyarakat tentang 

pencegahan, pengendalian dan 

pemberantasan schistosomiasis 

dan menurunnya angka kesakitan. 

Sementara itu, outcome antara 

dari kegiatan inovasi ini yaitu 

berkurangnya area fokus keong 

dan kasus gizi buruk pada balita. 

Adapun dampak yang diharapkan 

dari adanya inovasi ini yaitu 

menurunnya angka prevalensi 

schistosomiasis.

Pada tahun 2019, angka prevalensi 

di Lembah Bada menjadi 0 persen 

dari 1,29 persen pada tahun 2016. 

Sementara itu, angka prevalensi 

di Lembah Napu menjadi 0,13 

persen dari 1,18 persen pada tahun 

2016. Pencapaian lainnya yaitu 

jumlah area fokus di Lembah Bada 

menurun dari 26 area fokus pada 

tahun 2017 menjadi dua area fokus 

pada tahun 2019, sedangkan di 

Lembah Napu jumlah area fokus 

menurun dari 243 menjadi 231 

area fokus pada tahun 2019.

Kegiatan Gema Beraksi dilanjutkan 

pada area endemis penyakit 

schistosomiasis. Proses pelibatan 

masyarakat diharapkan dapat terus 

menurunkan angka prevalensi 

schistosomiasis khususnya di 

Kabupaten Poso dalam upaya 

eliminasi schistosomiasis di 

Kabupaten Poso pada tahun 2025. 
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L. Estetika Kota

Setiap kota memiliki daya tariknya masing-masing. Begitu juga dengan 

Denpasar, sebuah kota yang melambangkan Bali dalam keragaman, 

kekayaan budaya dan modernisasi sebagai “kota” satu-satunya di 

Bali, namun masih memegang teguh budaya lokal. Denpasar yang di 

incar banyak orang sebagai destinasi wisata, menyimpan segudang 

keunikan. Pembangunan di Kota Denpasar dilaksanakan untuk 

mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yaitu; 

“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju 

Keharmonisan”.

Kota Denpasar yang luasnya 12,778 hektar atau 2,8 persen dari luas 

Provinsi Bali  terdiri dari empat kecamatan dengan 43 desa/kelurahan. 

Jumlah penduduknya sekitar 900.000 dengan kepadatan tertinggi, 

lebih dari 10.000 jiwa per kilometer persegi terdapat di bagian barat 

Denpasar. Kepadatan penduduk di Denpasar yang melebihi 5.000 

jiwa per kilometer persegi dinilai sudah tidak ideal, dari kepadatan 

maksimal 500 jiwa per kilometer persegi. 

Untuk mewujudkan keharmonisan Denpasar rangka meningkatkan 

citranya di Bali, Pemerintah Daerah melakukan penataan sungai  

sebagai bagian kontribusi terhadap lingkungan dan estetika kota. 

Penataan sungai, dalam hal ini adalah Tukad Badung yang terletak di 

jantung kota diharapkan dapat mengubah  perilaku warga untuk tidak 

sembarang membuang sampah ke sungai. 

Tukad Badung adalah salah satu sungai yg melintasi Badung dan 

Denpasar mempunyai sejarah menarik. Konon Tukad Badung 

menjadi perlintasan pasukan ekspedisi Belanda yg bergerak menuju 

Puri Pemecutan dari Denpasar pada peristiwa Puputan Badung 20 

September 1906.

Panjang Tukad Badung mulai dari hulu sampai hilir ± 22 km. Tukad 

Badung berawal dari Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, 

kurang lebih 12 km sebelah utara Kota Denpasar. Sungai tersebut
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mengalir ke arah selatan melewati Kota Denpasar dan bermuara di Teluk 

Benoa. Anak-anak sungai sungai utamanya adalah Tukad Tagtag dan 

Tukad Pedih. 

Sampai tahun 2012, Tukad Badung sangat kumuh dan penuh sampah 

karena lokasi sungai berada di antara Pasar Badung dan Pasar Kumbasari 

ini menjadi tempat buangan sampah. 

Tujuan penataan Tukad Badung ini adalah agar laut dan pantai bersih 

sehingga wisatawan yang berkunjung merasa nyaman. Output yang 

dicapai adalah Tukad Badung yang tertata rapi dan bebas dari sampah 

sepanjang 800 meter melintasi Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. 

Namun tujuan utama penataan yang dilaukan Pemerintah Kota Denpasar 

ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga 

kebersihan sungai sebagai sumber kehidupan, bukan tempat sampah.   

Secara fisik, Tukad Badung memang terus berbenah selama dua tahun 

terakhir. Sejak 2017, sungai yang membelah Denpasar dari utara ke selatan 

ini ditata sehingga terlihat lebih indah. Pusatnya ada di Jalan Gajah Mada, 

kawasan bisnis paling ramai di kota ini. 

Gambar: Sungai Tukad Badung Kota Denpasar, Bali
Sumber: Sekretariat PEPPD
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Tukad Badung yang 

semula seolah tak terurus, 

kini dibuatkan bantaran 

sungai dari beton di kanan 

kirinya. Ada pula tempat 

duduk berundak seperti 

di stadion, air mancur, dan 

lampu warna-warni saat 

malam hari. Setelah ditata, 

Tukad Badung pun kini 

menjadi salah satu tempat 

favorit bagi warga maupun 

turis untuk menikmati 

kotanya. Apalagi dia 

memang berada di jantung 

kota. Diapit Pasar Badung, 

pasar terbesar di Bali, di sisi 

timur dan Pasar Kumbasari, 

tempat belanja oleh-oleh di 

sisi barat, membuat Tukad 

Badung memiliki nilai 

tambah.

Bagi para pecinta keindahan dan pemburu foto-foto cantik, Tukad Badung 

menjadi daya tarik baru. Sungai yang membelah kota Denpasar tersebut 

juga sempat menjadi viral di dunia maya. Banyak yang menyamakan 

sungai yang baru ditata kurang dari dua tahun tersebut mirip seperti 

sungai di tengah kota Seoul, Korea Selatan. Bahkan, beberapa orang 

menyebut Tukad Badung dengan istilah Tukad Korea. 

Sebutan ini mengacu pada Sungai Cheonggyecheon di Seoul, Korea 

Selatan, salah satu sungai di tengah kota yang ditata sedemikian rupa 

secara estetis dan ekologis. Dengan penataan ini diharapkan  warga tidak 

lagi membuang sampah ke sungai. Sementara itu, dengan tertatanya 

bantaran sungai, masyarakat bisa memanfaatkan untuk kegiatan yang 

Gambar: Perbandingan Sungai Tukad Badung Bali dan
Sungai Cheonggyecheon Seoul Korea pada malam hari

Sumber : news.beritabali.com

TUKAD BADUNG
 BALI

CHEONGGYECHEON
SEOUL, KOREA
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positif seperti rekreasi di pinggir sungai, serta kegiatan interaksi lainnya, 

seperti jogging, serta tempat berselfi ria yang kini menjadi trend di 

kalangan anak muda di Indonesia.

Meski demikian, yang harus ditelusuri adalah masalah sosial dan 

lingkungan sungai sepanjang 22 kilometer itu; apakah bagian lain sungai 

itu masih menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga, sampah, 

kotoran ternak, limbah medis, industri sablon dan lain-lain. 

Semua itu tidak tampak di bagian sungai yang menjadi kawasan wisata. 

Artinya, yang harus benar-benar dibenahi adalah bagian hulu-hilir 

seluruh sungai . Edukasi mengenai kebersihan dan lingkungan juga harus 

terus dilakukan khususnya kepada warga yang huniannya membelakangi 

badan sungai.

Lingkungan yang nyaman, sungai yang bersih dan ekologi sosial yang 

terjaga akan meningkatkan kebahagiaan warga, yang tidak bisa diukur 

dengan uang, tetapi memberikan suasana yang nilainya melampaui nilai 

ekonomi. Ini artinya, estetika kota harus diimbangi dengan etika dan 

perilaku warga.  

Gambar: Monumen Bajra Sandhi Denpasar Bali
Sumber : Wikipedia
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M. Transformasi Daerah Tambang 

Kabupaten Bangka merupakan daerah tambang dengan  timah 

sebagai komoditi utamanya. Timah atau tin ores suatu sumberdaya 

mineral yang tidak dapat diperbarui (non-renewable resource). Itu 

sebabnya, meski memberi manfaat yang secara ekonomi mengangkat 

kesejahteraan masyarakat, eksplorasi hasil tambang itu terbatas 

waktunya.  Selain itu, biasanya, dalam jangka panjang, dampak 

penambangan juga jarang dipikirkan. 

Berbeda dengan pada banyak daerah tambang lainnya, Pemerintah 

Kabupaten Bangka sudah cukup lama memikirkan, tak hanya tentang 

dampak dari menurunnya hasil tambang serta dampak sosial-ekologis, 

tetapi juga upaya transformasi dari bekas eksplorasi tambang menjadi 

lahan pertanian, pariwisata dan agroindustri.   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76/2008 

tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, setiap perusahaan 

tambang diharuskan untuk melakukan revegetasi pada lahan-lahan 

kritis bekas tambang. Revegetasi adalah proses penanaman kembali 

Gambar: Lahan Sawah bekas Lahan Tambang 
di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2020
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atau memperbaiki tanah lahan yang terganggu karena kerusakan,  

termasuk kerusakan lanskap karena kebakaran hutan, pertambangan, 

banjir, dan lain-lain. 

Tindakan revegetasi dilakukan dengan menanam vegetasi reklamasi 

pada lokasi-lokasi yang sudah selesai ditambang meskipun aktivitas 

pertambangan secara keseluruhan masih berjalan. Tujuannya, 

meningkatkan produktivitas lahan bekas tambang antara lain dengan 

dialihfungsikan untuk produksi tanaman pertanian. 

Berangkat dari hal tersebut Kabupaten Bangka mengembangkan 

strategi dan inovasi program pembangunan pengembangan lahan 

bekas tambang timah menjadi lahan pertanian, pariwisata dan 

agroindustri. Harapannya, ketika  produksi timah sudah menurun 

maka terdapat sektor lain yang dapat ditingkatkan. 

Lahan bekas tambang yang akan diubah menjadi areal persawahan 

harus melalui beberapa tahapan penyiapan.

Gambar: Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang 
Untuk Pertanian di Kabupaten Bangka

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2020

147



Bab IV
Inovasi148

Pada tahap awal dilakukan pemetaan usia lahan tambang dengan 

usia tambang dan kandungan logam beratnya. Selanjutnya, dilakukan 

identifikasi potensi sumber air. Tahap penyiapan ketiga, normalisasi lahan 

atau reklamasi dan mengembalikan kandungan unsur hara lahan. Proses 

penyiapan lahan ini membutuhakan waktu sekitar 12 bulan. 

Setelah lahan bekas tambang ini siap ditanami, teknik budidaya pertanian 

dapat diterapkan. Kabupaten Bangka sudah menjadi laboratorium besar 

bagi para peneliti dalam mempelajari keberhasilan alih lahan bekas 

tambang menjadi kawasan pertanian. Selain mengubah lahan bekas 

tambang menjadi persawahan, Kabupaten Bangka berencana untuk 

mengembangkan sektor lainnya, yaitu pariwisata dan agroindustri.

Bu Disa

Inovasi alih fungsi lahan bekas tambang menjadi sawah dan kebun tanaman 

hortikultura dilatar belakangi kondisi daerah bekas pertambangan yang 

tidak produktif. Lahan kritis akibat tambang sudah mencapai 200.000 

hektar pada tahun 2020. Reklamasi tidak menerapkan standar pengolahan 

yang baik. 

Hasil penelitian tim pusat penelitian tanah dan agroklimat menunjukkan 

bahwa lahan bekas tambang timah mempunyai topografi yang tidak 

teratur, berlubang besar, berpasir, miskin unsur hara (topsoil), tingkat 

keasaman (pH) tanah yang tinggi  atau pH rendah, terdapat unsur logam  

berbahaya dan  kadar air yang rendah. Kondisi ini menjadikan lahan-lahan 

bekas tambang mustahil untuk dikembalikan fungsi budidayanya. 

Akibatnya 70 persen kebutuhan pangan dipenuhi dari luar daerah. 

Inovasi lahan sawah bekas tambang dapat terwujud dengan komitmen 

berbagai pihak. Petani berperan dalam penyediaan lahan dan tenaga 

untuk membangun sawah dari awal pembukaan lahan sampai panen. 

Pemerintah Kabupaten Bangka berperan dalam penyediaan pembinaan 

teknis terkait pengolahan lahan menjadi produktif, bantuan sarana 

produksi atau alat mesin pertanian, bantuan benih padi, dan pemasaran. 

Disamping itu juga terlibat perusahaan swasta, yaitu Perusahaan Peta 

Persada Kemala yang berperan dalam aspek bantuan pupuk.
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Inovasi ini diperkuat dengan komitmen bersama Pemerintah Daerah 

melalui Peraturan Bupati Bangka No. 58/2018 tentang Cadangan Pangan, 

Peraturan Bupati Bangka No.62/2019 tentang Laboratorium Inovasi dan 

juga Peraturan Bupati Bangka No.73/2018 tentang Pengelolaan Lahan 

Bekas Pertambangan untuk Pertanian. 

Gambar: Lahan Sawah bekas Lahan Tambang  di Kecamatan Sungailiat,
Kabupaten Bangka  |  Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2020

Salah satu tujuan utama pengembangan lahan ini adalah untuk 

meningkatkan produksi pangan nasional. Untuk itu, target yang ingin 

dicapai adalah panen 2 kali setahun (Indeks Pertanaman/IP-200).

Indeks Pertanaman (IP) adalah rata-rata masa tanam dan panen dalam 

satu tahun pada lahan yang sama. Indeks Pertanaman (IP) sawah bekas 

tambang di Kabupaten Bangka sebesar 200 lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan sawah biasa yang hanya memiliki IP sebesar 100. 

Produktivitas lahan bekas tambang hampir sama dengan sawah di lahan 

biasa. Produktivitas tertinggi ialah 4,8 ton/ha dengan menggunakan 

pupuk organik Kemala yang menghasilkan 2 kali panen dalam setahun. 

Hal ini berdampak terhadap tingkat pendapatan petani, dimana rata-rata 

selisih pendapatan antara petani sawah bekas tambang dengan sawah 

biasa ialah sebesar ± 5 juta rupiah. 
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Selain komoditi lada, Pemerintah Daerah telah berhasil mendorong 

peningkatan produksi komoditi tanaman pangan lainnya (Misalnya : 

padi, kacang panjang, timun, jagung, cabe, semangka dan jeruk) untuk 

memanfaatkan lahan bekas tambang. Pemerintah daerah juga mendorong 

pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi pengembangan agrowisata 

yang berbasis edukatif. 

Pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi salah satu bentuk inovasi 

yang sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

sekaligus upaya meningkatkan kemandirian pangan daerah. Inovasi lahan 

bekas tambang telah banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak 

baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Kabupaten Bangka juga mendapat pengakuan dari KemenPan RB 

sebagai Top 45 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 

2020 dengan Inovasi Abang Timah untuk Bu Disa (Lahan Bekas Tambang 

Timah untuk Budidaya Padi Sawah). 

Gambar 5. Sungailiat Triathlon di Sungailiat, Kabupaten Bangka
Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2020

Gambar: Kebun Sayuran (Jagung, Timun, Kacang Panjang, Kangkung)
bekas Lahan Tambang di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2020 
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Inovasi ini mendapatk Piagam Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 

dari Provinsi Kepualauan Bangka Belitung dan Sertifikat Apresiasi sebagai 

Demonstration Plot Padi Sawah, selain menjadi model pengembangan 

pertanian berkelanjutan bagi para peneliti pertanian termasuk dalam dan 

luar negeri (IPB, UGM, BGR Jerman, Universitas BOKU Vienna Austria) 

dan  best practice di bidang pertanian. 

Untuk menjamin keberlanjutan inovasi, telah ditempuh langkah-langkah 

strategis melalui penetapan Peraturan Daerah No. 5/2019  tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; penetapan Peraturan 

Bupati No. 73/2018 tentang Pengelolaan Lahan Bekas Pertambangan 

untuk Pertanian; Keputusan Kepala Dinas Pertanian No. 39/2018 tentang 

Penetapan Standar Operasisional Prosedur Pemanfaatan Lahan Bekas 

Tambang untuk Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

Selain itu juga didukung dengan penetapan kerjasama dengan akademisi  

(UGM, UNS, STPP, ITB, IPB, UBB, Polman) tentang pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi; dengan LIPI, BPPT, BPTP tentang penerapan 

teknologi pertanian; dengan PT. Persada Pupuk Indonesia, PT. Inhutani, 

PT. Timah tbk tentang penerapan sarana produksi pertanian dan sumber 

daya lahan dan melakukan pendampingan dengan pelaksanaan program 

atau kegiatan yang dibiayai APBD II, APBD I maupun APBN.

Gambar: Lahan Agrowisata bekas Lahan Tambang,
Taman Celosia di Sinar Baru, Sungailiat, Kabupaten Bangka

Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2020
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Dalam rangka mencapai target 
peningkatan sektor pariwisata, 
Kabupaten Bangka menyusun 
rencana dan fokus pengembangan 
pada 14 faktor pendukung 
pariwisata. 

Faktor pendukung tersebut 
meliputi kebijakan dan peraturan, 
keberlanjutan lingkungan, 
keamanan dan keselamatan, 
kesehatan dan kebersihan, 
prioritas kepariwisataan, 
infrastruktur transportasi udara, 
infrastruktur transportasi 
darat, infrastruktur pariwisata, 
infrastruktur ICT, daya saing 
harga, sumber daya manusia, daya 
tarik kepariwisataan, sumber daya 
alam, dan sumber daya budaya. 

Kabupaten Bangka telah masuk 
ke dalam Top 100 Wonderful 
Indonesia yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Pariwisata antara 
lain Bangka Culture Wave dan 
Sungailiat Triathlon.

Bangka Culture Wave merupakan 
sebuah momentum untuk 
mempromosikan destinasi 
wisata Pulau Bangka. Festival 
Kebudayaan dan Alam Bangka 
ini diselenggarakan dalam 
rangka memajukan pariwisata 
di Kabupaten Bangka yang 
diharapkan dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat 
setempat yang didukung oleh 
Pemerintah Provinsi Bangka 
Belitung dan Kementerian 
Pariwisata. 

Event Sungailiat Triathlon yang 
diselenggarakan sejak tahun 
2013 menjadi sebuah event 
yang ditunggu-tunggu oleh 
komunitas triathlon lokal bahkan 
mancanegara. 

Dalam event tersebut peserta 
disuguhkan dengan perpaduan 
antara kebudayaan dan 
keindahan alam yang menawan 
saat menyelesaikan tantangan 

Gambar: Sungailiat Triathlon di Sungailiat, Kabupaten Bangka  Sumber: Bappeda Kabupaten Bangka, 2020

Alam dan Kebudayaan
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di sepanjang rute. Sungailiat 
Triathlon nantinya akan melalui 
empat rute obyek wisata unggulan 
di Kabupaten Bangka. 

Selain itu, terdapat pula 
program wisata lainnya yang 
diselenggarakan oleh Kabupaten 
Bangka antara lain wisata alam, 
wisata budaya, dan wisata minat 
khusus. Kabupaten Bangka 
memiliki Kalender Event, dimana 
setiap bulannya terdapat 2 
kegiatan yang dilaksanakan.

Selain terkenal dengan timah, 
Kabupaten Bangka juga terkenal 
dengan lada putihnya. Lada 
(Latin: Piper nigrum) dikenal 
sebagai ‘raja’ dalam kelompok 
rempah karena kegunaannya yang 
spesifik tidak dapat digantikan 
oleh rempah lain.  

Provinsi Bangka Belitung 
memiliki kondisi geografis yang 
cocok untuk lada , sehingga 
lada dari wilayah ini memiliki 
kekhasan di pasar dunia, yang 
membedakannya dengan produk 
yang sama dari daerah lain. Dua 
provinsi itu secara legendaris 
dikenal sebagai penghasil lada 
putih yang dikenal dengan label 
Muntok White Pepper.

Selama berpuluh tahun, lada 
menjadi lumbung kesejahteraan 

masyarakat pada dua kepulauan 
itu. Namun 15 tahun terakhir 
ditinggalkan karena sebagian 
petani lebih tertarik kilauan 
pasir timah, lalu ‘berganti baju’ 
dari petani menjadi penambang 
sehingga produksi lada menurun 
drastis. 

Sektor ini menjadi pilihan kedua 
dalam mendukung sektor 
pariwisata. Dengan basic culture 
pertanian, tak sulit melakukan 
diversifikasi komoditi sehingga 
diversifikasi komoditi tidak hanya 
berfokus pada lada saja tetapi 
sudah berkembang pada industri 
tapioka, industri olahan sagu, 
industri CPO, industri crumb 
rubber, industri minuman olahan 
dan industri produk-produk 
perikanan. Sektor agroindustri 
merupakan salah satu sektor 
yang menarik dan menghimpun 
investasi.

Pemerintah Kabupaten Bangka 
memberikan perhatian serius pada 
industri sagu, karena konsumsi 
masyarakatnya saat ini didominasi 
oleh beras dan terigu. Selain 
merupakan upaya  mendorong 
masyarakat agar varian makanan 
pokok yang dikonsumsi lebih 
beragam, upaya ini juga penting 
bagi ketahanan pangan di wilayah 
itu.
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N. Do It Kampung, Gandeng Gendong

Kota Yogyakarta merupakan kota yang penuh nuansa sejarah 

dan budaya serta kelestarian tradisi Jawa yang kuat di kalangan 

masyarakatnya. Kota yang juga dikenal dengan sebutan kota pelajar 

tersebut tidak hanya menjadi tujuan favorit bagi kalangan pelajar di 

Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi, namun juga menjadi 

destinasi populer bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. 

Dengan keunikan dan karakteristik yang kuat, kota yang hanya memiliki 

luas wilayah sebesar 1,02 persen dari luas Provinsi DI Yogyakarta, juga 

dianggap berhasil dalam melakukan proses pembangunan daerah 

untuk mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera. 

Salah satunya bisa dilihat dari  capaian kualitas 

pembangunan manusia  Kota Yogyakarta sebagai yang 

tertinggi di Indonesia.

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi 

kota pelajar tersebut menunjukkan tren positif dan 

mampu tumbuh hingga 5,96  persen di tahun 2019. 

Dari sisi ekonomi daerah, Kota Yogyakarta masih 

mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu 

tumpuan dalam menopang perekonomiannya. Pada 

tahun 2019 kontribusi sektor pariwisata terefleksikan 

dari sektor penyediaan akomodasi dan makan 

minum yang berkontribusi sebesar 12,26 persen 

terhadap pendapatan daerah. 

Dibalik capaian positif ekonomi dan tingginya 

kualitas sumber daya manusia, serta gegap 

gempita pariwisata, cerita keberhasilan 

pembangunan Kota Yogyakarta juga menyisakan 

kontradiksi. Kawasan kumuh masih bertebaran 

di pojok-pojok kota. Pemandangan ini  menjadi 

ironi ditengah pembangunan yang pesat. 

Tugu Jogja

N.
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Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap masih belum inklusif dalam 

menciptakan peluang kerja baru dan memberikan pemerataan sosial 

ekonomi bagi masyarakat lokal. 

Namun seiring waktu cerita kelam dari kawasan permukiman kumuh 

perlahan mulai menghilang dan bertransformasi menjadi cerita menarik 

tentang kawasan yang lebih tertata, bernilai ekonomi serta lebih sehat. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

rangka menata kawasan permukiman kumuh tersebut. 

Hal ini dilakukan dalam rangka menguatkan identitas serta citra positif 

kota Yogyakarta sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan dan 

pariwisata sebagai bagian dari nilai keistimewaan daerahnya. Komitmen 

pemerintah daerah dalam menata kawasan permukiman kumuh dapat 

terlihat dari arah kebijakan fiskal daerah yang semakin memihak pada 

program pembangunan maupun revitalisasi permukiman di kawasan 

perkampungan. Dalam implementasinya pemerintah kota juga 

berkolaborasi dengan berbagai stakeholders dalam mempercepat 

transformasi kawasan permukiman kumuh. 

Pemerintah Kota Yogyakarta juga tidak hanya 

menata fisik berupa revitalisasi permukiman 

semata, namun juga berusaha memperbaiki 

kesehjateraan masyarakat melalui program 

“Do It Kampung”. 

“Program Do It” Kampung berfokus dalam upaya 

mengentaskan kemiskinan di wilayah perkampungan 

melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program ini 

memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan oleh setiap 

kelurahan. Melalui perencanaan yang baik dan berpihak 

pada aspirasi masyarakat diharapkan alokasi anggaran yang 

ada dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan 

masyarakat.
Tiang Jalan Malioboro
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Kawasan permukiman yang berada di bantaran sungai Code menjadi 

salah satu fokus daerah dalam program penataan dan pemberdayaan 

masyarakat kampung di Kota Yogyakarta. Beberapa tahun terakhir 

penataan kawasan permukiman di sekitar sungai Code mulai menunjukan 

transformasi yang signfikan. 

Daerah yang dulunya dikenal sebagai daerah kawasan kumuh di Kota 

Yogyakarta, saat ini telah bertransformasi menjadi destinasi pariwsata 

yang populer. 

Pengelolaan wisata secara kreatif berbasis ekowisata dilakukan oleh 

masyarakat di sekitar sungai Code secara mandiri.

Tidak hanya permukiman di kawasan sungai Code, permukiman di 

bantaran sungai Winongo dan sungai Gajah Wong juga ditata. Penataan 

meliputi pembangunan jalan inspeksi, sanitasi dan instalansi pengolahan 

limbah komunal hingga ruang publik. 

Kegiatan urban farming, ternak lele hingga membuka usaha warung 

makan mampu memberikan manfaat secara ekonomi secara riel bagi 

masyarakat lokal. Melalui penataan permukiman kumuh dan program “Do 

It Kampung” ini masyarakat yang bermukim di sekitar sungai diharapkan 

lebih sejahtera dan berdikari.

Gambar: Kampung Kali Code, Yogyakarta
Sumber: Phinemo.com
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Segoro Amarto-Gandeng Gendong

Pembangunan di era demokrasi dan desentralisasi, partisipasi masyarakat 

sangat dibutuhkan. Pembangunan partisipatif merupakan ciri khas 

negara modern, bisa menjamin kepentingan masyarakat diakomodasi 

dan mensejahterakan rakyat secara cepat. 

Dalam mewujudkan masyarakat 

sejahtera, Kota Yogyakarta 

memiliki komitmen untuk 

melahirkan program Gandeng 

Gendong sebagai program 

bersama yang menanamkan 

dan mengembangkan nilai-

nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian dan kedisiplinan. 

Gandeng Gendong merupakan kelanjutan dari visi Segoro Amarto 

Pemerintah Kota Yogyakarta yang diluncurkan pada 2010. 

Filosofinya, segoro atau laut ialah muara limpasan segala macam air dari 

daratan, dan itu menggambarkan kondisi masyarakat yang beragam 

dan membaur secara dinamis dalam satu wadah. Segoro adalah simbol 

masyarakat yang transformatif. 

Adapun  amarto  (Amarta) merujuk pada negara Pandawa dengan 

tata kelola yang jujur, adil, cerdas, dan memiliki watak kepemimpinan 

transformatif. Dengan begitu Segoro Amarto merupakan visi Yogya 

menjadi kota cerdas yang terus bergerak menuju masyarakat yang 

transformatif. Implementasi secara praksis dijabarkan dalam konsep smart 

city pada dimensi smart society. 

Pelaksanaan program Gandeng Gendong, dikuatkan oleh lima stakeholders 

yaitu Pemerintah Kota, Swasta, Perguruan Tinggi dan Komunitas dan 

Kampung. Stakeholders terlibat dalam upaya percepatan pencapaian 

program penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan kemajuan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 

melalui program Gandeng-Gendong. 
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Collaborative governance berdasarkan kesamaan misi dan visi di antara 

stakeholders dalam merespons permasalahan publik sangat dibutuhkan 

dalam proses pembangunan saat ini. 

Program Gandeng Gendong  membawa Pemkot Yogyakarta bersinergi 

dan bekerja sama untuk mengangkat kesejahteraan sosial. 

Hasil sementara program 

Gandeng Gendong telah 

dirasakan bersama-

sama. Selama tiga tahun 

terakhir, Kota Gudeg 

berhasil menekan angka 

kemiskinan, dari 7,64 

persen pada tahun 2017, 

menjadi 6,98 persen dan 

6,84 persen pada 2019. 

Jika melihat contoh yang konkret, program Gandeng Gendong secara 

sosial berhasil mengubah Kawasan Bendung Lepen Mrican. Kawasan di 

dekat Sungai Gajahwong yang dulu kumuh itu telah menata diri menjadi 

permukiman yang bersih, sehat, dan produktif dengan ruang terbuka 

yang bisa dijadikan tempat wisata dan taman edukasi. 

Contoh lainnya, ada di Bausasran yang dikembangkannya sebagai 

kampung sayur. Jika melihat lebih jauh implementasi dari adanya 

program Gandeng Gendong juga terbukti dapat menciptakan penguatan 

kelompok usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) kuliner. 

Penguatan ini adalah hasil sinergi dari berbagai aktor, meliputi, Pemerintah 

Kota Yogyakarta, kampus, korporat, dan UMKM, diperkuat oleh partisipasi 

Pemkot Yogyakarta yang menjadi customer kelompok UMKM kuliner. 

Gambar: Kebun Sayur Gemah Ripah Bausasran
Sumber: www.jogjaaja.com
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Pada tahun 2019, Pemkot 
Yogyakarta mengalihkan 

pemakaian anggaran 

jamuan dinasnya sebesar 

Rp 15 miliar (39 persen), 

dari hotel dan restoran 

besar ke kelompok UMKM. 

Namun tidak semuanya puas. Namun, dari survei yang dilakukan Pemkot 

Yogyakarta menunjukkan, 58 persen stakeholder menyatakan cukup puas 

atau puas dengan Gandeng Gendong.

Dalam pelaksanaan program Gandeng-Gendong Pemerintah Kota 

Yogyakarta sebagai pemilik utama otoritas kebijakan bertugas melakukan 

pengawasan dan evaluasi. Lebih kurang selama dua tahun berjalannya 

program Gandeng Gendong banyak memberi manfaat terhadap 

masyarakat, tidak hanya warga Kota Yogyakarta yang menikmati hasil 

atau produk program Gandeng Gendong namun sudah meluas ke 

Pemerintah Provinsi DIY. 

Pihak swasta atau korporasi selain memberi CSR juga ikut memberikan 

pemberdayaan, pelatihan (soft skill dan hard skill) dan membantu dalam 

mempromosikan produk masyarakat Kota Yogyakarta yang tergabung 

dalam program Gandeng- Gendong.

Gambar: Tugu Yogyakarta
Sumber: Wikipedia
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Jogja Smart Service, JSS

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) saat ini membawa banyak dampak positif 

dan kemudahan bagi siapa pun, menerobos 

segala batas yang dibuat struktur dan kultur. 

Akses pada Informasi menjadi sangat mudah 

didapatkan sehingga mempermudah gerak dan 

kegiatan masyarakat.

Pelayanan publik dengan menerapkan TIK merupakan salah satu upaya 

cerdas yang dilakukan untuk  memberikan pelayanan publik yang prima 

kepada masyarakat.  

Penerapan TIK mencakup pengolahan data, pengelolaan informasi dan 

managemen sistem informasi tersebut. Pelayanan publik dengan TIK 

diharapkan  memberikan kemudahan dalam pengelolaan layanan, inovasi, 

efektifitas dan jangkauan layanan yang lebih luas. 

Selain itu juga menjadi peluang besar dalam pembangunan karena 

memberi kemudahan bagi daerah untuk   mempromosikan daerahnya 

dengan memperkenalkan potensi daerah, layanan baru dan meningkatkan 

interaksi antara daerah dengan masyarakat dan mitra kerja.

Jogja Smart Service (JSS) adalah salah satu inovasi dari kota Yogyakarta; 

suatu aplikasi yang memuat layanan dan informasi, antara lain, layanan 

kedaruratan, informasi pelayanan publik seperti event kreatif, informasi 

tentang pendapatan daerah, layanan pengaduan masyarakat, system 

e-learning, informasi pariwisata, layanan antrian pelayanan kesehatan, 

kondisi infrastruktur, penyelamatan jiwa, dan sebagainya. 

JSS memberikan layanan yang cepat dan user friendly sesuai dengan 

perkembangan teknologi terkini, tren, dan kebiasaan masyarakat dalam 

penggunaan smartphone. JSS juga terhubung dengan OPD-OPD terkait. 

Meski demkian, tidak semua keluhan bisa diatasi  waktu itu juga. Misalnya, 

kerusakan jalan, karena membutuhkan koordinasi berbagai pihak terkait. 
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Pemasangan aplikasi JSS prosesnya sangat mudah. Hanya  mengunduh 

dan mendaftar. JSS adalah aplikasi  gratis, yang bisa digunakan baik oleh 

masyarakat Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta yang inin memperoleh 

informasi tentang Yogyakarta.

Masyarakat bisa langsung mengunduh aplikasi di playstore kemudian 

pengguna akan dituntun untuk mengisi data dalam proses pendaftarannya. 

Pemerintah kota berharap aplikasi JSS akan menjadi balaikota Yogyakarta 

di dunia maya. Dengan JSS, masyarakat mendapatkan kemudahan akses 

dan layanan tanpa harus datang ke balaikota. 

Masyarakat bisa mendapatkan semua layanan yang disediakan oleh 

kota Jogja dalam satu aplikasi dengan pengoperasian yang mudah dan 

interaktif.

Gambar: Tampilan Aplikasi Jogja Smart Service (JSS)
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Yogyabike, Desa Wisata, Wisata Gunung Api

Dalam kaitan dengan kerjasama Pemerintah Kota dengan startup lokal, 

diciptakan berbagai inovasi  untuk membuat wisatawan mengenal kota 

Yogyakarta dengan cara yang unik. Salah satu di antaranya adalah dengan 

YogyaBike.

JogjaBike merupakan fasilitas peminjaman sepeda daring dengan 

skema  bike sharing yang melengkapi fasilitas pengunjung untuk  

mengelilingi kota itu dengan  mengayuh sepeda.

Dengan YogyaBike, wisatawan bisa menyewa sepeda menyusuri 

kampung-kampung wisata yang unik di pinggiran kota Yogyakarta yang 

jalannya hanya bisa diakses oleh sepeda karena sangat sempit. Bisa juga 

blusukan di lokasi perajin perak di kawasan Kota Gede yang sejarahnya 

sangat menarik dan menjadi satu dari 13 kota terindah di dunia versi 

CNN. Di kawasan itu banyak situs kuno berupa bekas benteng, makam 

Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam, pemandian dan lain-lain. 

Gambar: Wisatawan bersepeda disekitar Candi Prambanan Sumber: Instagram JogjaBike

162
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Di kawasan itu juga terdapat Masjid Gede 

Kauman, masjid tertuta di Yogyakarta 

yang dibangun oleh Sulta Hamengku 

Buwono I pada tahun 1773. Rumah-

rumah penduduknya serta atmosfernya 

juga sangat unik dan eksotis.  

Dengan mengayuh sepeda wisatawan bisa 

berbelanja di pusat-pusat perajin makanan 

khas Yogya bakpia di Kampung Patuk, atau di 

kampung Tamansari untuk belanja batik lukis atau ke daerah pinggiran 

untuk merasakan gudheg Yogya dari dapur konvensional zaman 

lalu, bahkan sekalian makan di situ yang sensasinya sangat berbeda 

dibandingkan menikmati gudheg di rumah makan. 

Wisatawan menyewa sepeda baik sepeda onthel mau pun sepeda 

gunung (MTB) melalui aplikasi. Setiap sepeda dilengkapi dengan GPS 

tersembunyi sehingga bisa melacak kalau penyewa keluar dari jangkauan. 

Layanan yang diluncurkan pada bulan November 2018 itu menggunakan 

semua sarana lokal, made in Indonesia, mulai dari sepeda, perangkat 

Sumber: Instagram JogjaBike

163
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smartlock dan aplikasinya. Saat ini, shelter pit masih terkonsetrasi di 

Malioboro. Namun Pemkot menargetkan penambahan 15 shelter pit 

dengan 1.000 unit sepeda. 

Yogyakarta adalah kota dengan ragam destinasi wisata. Kota ini punya 

kekayaan budaya dan alam. Di situ orang bisa berburu sunrise di Merapi 

sampai sunset di Candi Boko. Desa-desa wisatanya menawarkan kegiatan 

anti-mainstream yang seru; tidak hanya melihat tetapi mengalami. Di 

antaranya adalah belajar kebudayaan Jawa di Tembi, belajar membuat 

gerabah di Kasongan, belajar membuat kerajinan kulit di Desa Wisata 

Manding, memetik salak di Desa Wisata Trumpon, membatik kayu di Desa 

Wisata Krebet dan lain-lain. 
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Tujuan wisata lainnya seperti sawah, gunung, pantai semua menawarkan 

atraksi yang menarik.  Wisata Gunung Api Merapi menawarkan berbagai 

paket petualangan, khususnya Jeep Wisata Lava Tour yang terkenal itu,  

juga museum hidup dari sisa-sisa letusan Gunung Merapi tahun 2010, 

termasuk rumah Mbah Marijan, yang dikenal sebagai juru kunci gunung 

itu dan bunker. Wisata Gunung Api Merapi juga melipti berabgai obyek 

wisata yang mengitarinya, seperti Museum Gunung Merapi, Museum Ulen 

Sentanu , The Lost World Castle, Stonehange Merapi dan lain-lain. 

Sebagian besar atraksi wisata itu ditawarkan oleh masyarakat, sehingga 

seluruh kegiatan wisata di Yogyakarta merupakan bagian penting dari 

upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan secara mandiri.  
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O. Ekowisata

Selama beberapa tahun terakhir ini Provinsi Bengkulu mengembangkan 

ekonomi kerakyatan berbasis ekowisata dan ekonomi kreatif. Kedua 

bidang itu memiliki efek pengganda (multiplier effect) karena berkaitan 

langsung dengan banyak bidang lain, di antaranya,  perdagangan, jasa, 

pendidikan dan UMKM. Hal itu menjadi faktor kunci Provinsi Bengkulu 

dalam meningkatkan PDRB per kapita. 

Pada tahun 2019, PDRB per kapita Provinsi Bengkulu naik menjadi 

Rp 36,2 juta per kapita dari Rp 33,8 juta pada tahun 2018. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan kemajuan kualitas 

hidup di Bengkulu juga terus naik sejak 2017. Sebaliknya, angka 

kemiskinan dan pengangguran pun terus turun sejak 2017 hingga 2019. 

Di balik semua itu, provinsi yang terletak di bagian barat daya Pulau 

Sumatera itu mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada paruh 

tahun 2018 menuju tahun 2019.  

Salah satu faktornya adalah ketergantungan Bengkulu terhadap barang 

komoditas yang dipengaruhi harga pasar. Hal tersebut menjadi faktor 

Provinsi Bengkulu dalam merencanakan pengembangan ekonomi 

kerakyatan berbasis ekowisata dan ekonomi kreatif.

Gambar: Pencapaian 
Daerah Provinsi Bengkulu 
Sumber: Bappeda Provinsi 
Bengkulu, 2020
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Lalu apa kuncinya? 

Membuka koneksi dengan luar berarti membuka pintu menuju kesuksesan. 

Untuk  membangun fondasi kebijakan yang kuat, Provinsi Bengkulu 

memiliki beberapa kebijakan pengembangan wilayah yang berfokus 

pada konektivitas daerah. 

Ada lima tahapan kebijakan yang kemudian dilakukan oleh Pemeritah 

Bengkulu. 

Pertama, pengembangan Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan 

jalur logistik nasional dan beranda ekonomi sisi barat Sumatera yang 

berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, menuju Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK). 

Berdasarkan hasil kajian, KEK Pelabuhan Pulau Baai dapat meningkatkan 

ekonomi Bengkulu hingga menambah PDRB sebesar 0,63 persen. 

Kedua,  pengembangan Bandara Fatmawati menuju bandara internasional 

untuk menarik pengunjung mancanegara, melalui penyerahan pengelolaan 

ke PT. Angkasa Pura II, ditandai dengan ditandatanganinya MoU dengan 

PT. Angkasa Pura pada 13 Oktober 2019.

Gambar: Situasi Pelabuhan Pulau Baai
Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu, 2020
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Ketiga, pembangunan jalan tol ruas Bengkulu – Lubuk Linggau, sebagai 

feeder Tol Trans Sumatera, yang diharapkan dapat memangkas waktu 

tempuh Bengkulu – Palembang hingga 5,5 jam. 

Keempat, pembangunan jalur KA Pulau Baai – Stasiun Kota Padang, 

yang merupakan bagian dari Trans Sumatera Railways. Diharapkan 

sistem perkretaapian ini dapat memperkuat konektivitas Bengkulu ke 

jalur tengah Sumatera, memperlancar arus distribusi barang dari Pulau 

Baai dan memperlancar distribuis komoditas unggulan Bengkulu seperti 

sawit, karet, kopi, dan batubara.

Kelima, pembukaan ruas jalan antar provinsi dalam rangka meningkatkan 

konektivitas antar wilayah dan memacu pertumbuhan ekonomi khususnya 

Pulau Sumatera Bagian Barat.

Untuk pengembangan ekonomi, salah satu strategi yang dilakukan adalah 

Pembuatan Kalender Event Festival Wonderful Bengkulu, yang terdiri 

atas 12 event. Tiga di antaranya masuk di tingkat Nasional dan tercakup  

dalam TOP 100 Calender of Event Kemenparekraf. 

Untuk menarik wisatawan, Provinsi Bengkulu melakukan revitalisasi 

beberapa destinasi wisata strategis seperti Masjid Raya Baitul Izzah, 

Taman Budaya, Balai Buntar, Ikon Wisata Pantai Panjang, Lapangan 

Merdeka dan Balai Raya Semarak, serta GOR dan Stadion Bengkulu. 

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur strategis tersebut dilakukan 

secara berkala.

Gambar: Rencana Pengembangan Bandara Fatmawati
Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu, 2020
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Selain itu, Provinsi Bengkulu juga menetapkan beberapa kawasan wisata 

unggulan yang terdiri atas 22 objek wisata. Kawasan wisata tersebut 

terbagi menjadi beberapa klaster wisata seperti Kawasan Wisata Pantai 

Panjang, Kawasan Kebun Teh Kebawetan di Kabupaten Kepahiang, 

Kawasan Agrowisata Kampung Kopi, Kawasan Taman Wisata Alam 

Danau Dendam Tak Sudah, serta Kawasan Wisata Olahraga Air (surfing) 

di Kabupaten Kaur.

Sektor ini didukung dengan penguatan sumberdaya manusia, melalui 

Jurusan Kepariwisataan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, SMKN7 

Kota Bengkulu, yang dikenal sebagai jurusan perhotelan terbaik di 

Bengkulu, dan satu-satunya sekolah yang membangun hotel sebagai 

tempat pelatihan.

Hotel Pinus dibangun di area sekolah, dengan luas 26 kali 12 meter 

persegi, terdiri dari dua lantai dengan tiga tipe kamar; standar, superior 

dan deluxe dengan tarif mulai Rp 350.000 – Rp 450.000 per malam. 

Diresmikan Gubernur Rohidin Mersyah pada tanggal 4 Februari 2020, 

hotel yang terletak di Kawasan Wisata Pantai Panjang itu memiliki 11 

kamar dan satu meeting room. 

Dengan fasilitas tersebut, Jurusan Kepariwisataan SMKN 7 diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan tenaga di bidang 

pariwisata dan ekonomi kreatif yang 

direncanakan beroperasi penuh pada 

tahun 2026.

Dalam upaya optimalisasi potensi 

daerah, Provinsi Bengkulu terus 

menggenjot pengembangan 

produk ekonomi kreatif. 

Yang pertama, pengembangan 

komoditas Kopi Bengkulu “Go 

Internasional” dengan penguatan 

branding, perluasan pasar, serta 
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pelaksanaan kerjasama untuk meningkatkan produksi kopi. Inovasi yang 

telah dilakukan yaitu pengemasan kopi yang siap saji dalam kemasan 

botol dengan beberapa varian. 

Selanjutnya adalah promosi kain batik besurek, yang  telah ditetapkan 

sebagai warisan budaya tak benda, serta pengembangan Kampung Batik 

Besurek. Sebagai bentuk akulturasi budaya arab, batik besurek memiliki 

motif bernuansa lokal seperti Bunga Rafflesia, Burung Kauw, dan Relung 

Paku. Untuk meningkatkan nilai ekonominya, maka dibangun galeri di 

rumah penduduk dengan nama Kampung Batik Besurek, dikelola oleh 

Gambar: Produk dan objek wisata unggulan Provinsi Bengkulu 
Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu, 2020
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160 pengrajin batik yang telah ditingkatkan skill-nya. Kumpulan pengrajin 

tersebut dapat memproduksi rata-rata 8000 lembar/tahun.

Membicarakan ekonomi kreatif Bengkulu tentu saja tidak bisa lepas dari 

alat musik tradisional daerahnya. Promosi alat musik Dhol yang menjadi 

ciri khas Bengkulu dilakukan dan telah tampil di acara-acara internasional

Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Berkat upaya berkesinambungan 

yang dilakukan Pemerintah Daerah, Provinsi Bengkulu mengalami 

perbaikan dalam segi investasi, tingkat penghunian kamar (TPK), rata-rata 

lama menginap, serta jumlah wisatawan yang secara umum mengalami 

kenaikan dari tahun 2017-2019.

Gambar: Hasil yang dicapai Provinsi Bengkulu 
Sumber: Bahan Paparan KS 2020
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P. Kepungan Inovasi untuk Pertumbuhan Berkualitas

Indonesia dengan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan 

salah satu impian Presiden Jokowi yang sedang diwujudkan oleh 

semua pemerintah daerah, tak terkecuali oleh Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur (selanjutnya disebut dengan Pemprov Jatim). Keunggulan 

sumber daya manusia (SDM) dinilai penting untuk ditingkatkan 

karena berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan 

pembangunan secara keseluruhan.

Pembangunan adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, 

kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, 

ekonomi, lingkungan, sosial dan demografi. Tujuan pembangunan 

adalah peningkatan taraf dan kualitas hidup penduduk, serta 

penciptaan atau perluasan pendapatan daerah dan kesempatan kerja, 

tanpa merusak sumber daya lingkungan.

Selama bertahun-tahun, para profesional dan berbagai peneliti 

mengembangkan sejumlah definisi dan penekanan untuk istilah 

"pembangunan”. Amartya Sen, misalnya, mengembangkan 

“pendekatan kapabilitas,” atau capabilty  approach yang 

mendefinisikan pembangunan sebagai sarana yang memungkinkan 

orang mencapai optimalisasi kapasitas dan potensi mereka melalui  

kebebasan bertindak, yaitu kebebasan tindakan ekonomi, sosial dan 

keluarga. Pendekatan ini menjadi dasar pengukuran pembangunan 

dalam HDI (Human Development Index) yang dikembangkan oleh 

Dana Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1990.

Laporan yang secara reguler yang diterbitkan Dana Pembangunan 

Perserikatan Bangsa-bangsa sejak tahun 1990 itu menolak 

pembangunan ekonomi sebagai panglima, dan menyodorkan konsep 

pembangunan manusia sebagai indikator kemajuan suatu bangsa. 

Artinya pembangunan harus berpusat pada manusia atau people-

centered development strategies.
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Itu sebabnya, pembangunan ekonomi tidak bisa meninggalkan 

pembangunan sosial-budaya, yang menempatkan manusia sebagai 

subyek  sekaligus penerima manfaat dari seluruh program pembangunan.  

Seluruh upaya pembangunan harus menyasar pada maksimalisasi  potensi 

manusia. 

Semua itu tidak mudah karena harus berhadapan dengan tantangan yang 

mengepung dari segenap penjuru. Untuk itulah Pemprov Jatim membuat 

program-program terobosan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 

yang berkualitas dan inklusif dengan berbagai program inovasi. 

Salah satunya yaitu program inovasi bertajuk Program Jatim Cerdas 

dan Sehat. Program ini mencoba memberikan intervensi penguatan 

SDM secara menyeluruh dari sisi kesehatan dan pendidikan sejak dalam 

kandungan. Yang juga menjadi keunggulan program ini adalah aspek 

inklusivitas sehingga kesejahteraan dan kecerdasan manusia Indonesia 

yang mumpuni segera dapat diwujudkan. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengupayakan peningkatan akses 

pelayananan dasar (kesehatan dan pendidikan) bagi warga Jawa Timur, 

termasuk bagi masyarakat marginal, sejak   bayi masih berada dalam 

kandungan.

Pada fase itu, juga fase balita dan batita, tersedia  tiga program terobosan 

seperti Buaian (Bunda Anak Impian), Kopipu (Konseling dari Pintu ke 

Pintu) dan Tantitas (Kesehatan Gratis dan Berkualitas).  

Buaian merupakan program kepedulian terhadap kesehatan dan 

keselamatan ibu dan bayi, dan pencegahan stunting melalui aktivitas 

Creative Health Campaign guna menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB), serta pengembangan aplikasi konsultasi 

sebagai media komunikasi dua arah antara ibu hamil dan konsultan 

kesehatan. 
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Kopipu merupakan program kunjungan petugas Pondok Kesehatan Desa 

(Ponkendes) bersama unsur masyarakat/organisasi masyarakat (ormas) 

ke rumah keluarga untuk memberikan konseling mengenai permasalah 

kesehatan. 

Pelaksanaan program Kopipu diawali dengan pemetaan atau mapping 

keluarga yang memiliki masalah kesehatan, menyusun perencanaan 

penyelesaian masalah kesehatan, koordinasi dengan unsur masyarakat 

untuk melaksanakan kunjungan konseling kesehatan pada keluarga, 

pembinaan keluarga dengan persoalan kesehatan, kemudian menentukan 

hasil pembinaan dan melakukan tindak lanjut. 

Tantistas merupakan program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin 

sejak dini atau sejak kehamilan (sebelum anak dilahirkan) hingga dewasa 

guna membentuk karakter SDM seorang anak. Program ini dilaksanakan 

pada lokasi prioritas seluruh rumah sakit di Jawa Timur.

Program kesehatan lain yang digalakkan oleh Pemprov Jatim pada 

fase remaja yaitu Sajadah (Santri Jatim Bersih dan Berkah) merupakan 

program pendampingan pos kesehatan pesantren (poskestren) oleh mitra 

untuk meningkatkan kualitas poskestren dan perilaku hidup bersih dan 

sehat oleh warga pondok pesantren dan sekitarnya, dilanjutkan dengan  

evaluasi pendampingan poskestren oleh ormas di Kabupaten/Kota. 

Selain itu, Pemprov Jatim juga memperhatikan layanan kesehatan pada 

kepulauan terpencil dengan program Rumah Sakit Terapung. Rumah sakit 

ini dioperasikan untuk   menjangkau layanan kesehatan daerah sangat 

terpencil dengan menempatkan dokter pada puskesmas di pulau Raas, 

Sapeken, Masalembu, Sepudi, Gili Genting, dan Kangean. 

Tantangan pada peningkatan SDM pada bidang pendidikan direspons 

Pemprov Jatim melalui berbagai program pendidikan formal maupun 

non formal. Program ini bertujuan untuk meminimalkan keterlambatan 

penanganan masalah kesehatan dan kesenjangan pelayanan kesehatan 

di daerah kepulauan terpencil.
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Pada fase remaja, intervensi pada bidang pendidikan dilakukan dengan 

Program Kantitas (Pendidikan Gratis Berkualitas), Double Track SMA, 

Milea (Milenial Incubation for Entrepreneurship & Inovation), dan SMA 

Boarding. Sedangkan pada pendidikan non formal terdapat tiga program 

seperti SMK Mini, OPOP (One Pesantren One Product), dan Pendidikan 

Kesetaraan Berbasis Vokasi. 

Kantitas merupakan program yang menggratiskan beban biaya 

operasional sekolah pada seluruh siswa jenjang pendidikan SMA, SMK 

dan PK-PLK pada sekolah negeri maupun swasta. Intervensi pendidikan 

lainnya yaitu SMA Boarding. 

Bagi siswa yang nantinya ingin masuk ke AAD, AAL, AAU, dan Akpol, 

program SMA boarding merupakan program yang tepat untuk diikuti 

yang berupa sekolah ungulan di bidang akademik maupun non akademik 

untuk  siap berkompetensi masuk sekolah angkatan.

Gambar: Capaian 2019 dan Target Kantitas 2020 di Provinsi Jawa Timur
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2020



Bab IV
Inovasi176

Intervensi pendidikan lain yang memperkuat skill SDM Jawa Timur yaitu 

Double Track SMA, suatu solusi bagi siswa lulusan SMA yang tidak bisa 

melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi karena faktor ekonomi atau 

intelektual. Program ini memberikan keterampilan tambahan bagi siswa 

SMA di luar jam pelajaran, bekerjasama dengan perusahaan atau SMK 

sekitarnya sebagai pengajar dan penyedia alat praktek dan ruang dalam 

proses pelatihan. 

Siswa SMA lulusan Double Track ini nantinya akan mendapatkan 

sertifikat kompetensi dan keterampilan tambahan (skill) yang berguna 

untuk melamar pekerjaan maupun sebagai bekal untuk memulai usaha 

(entrepreneur).

Milea, OPOP, JITC

Dalam upaya memperkuat skill kewirausahaan, Pemprov Jatim 

memprakarsai program Milea. Program ini merupakan proyek rintisan 

untuk siswa SMA atau SMK yang baru lulus sebagai upaya menciptakan 

ruang bersama untuk menggali gagasan kreatif dan inspirasi sebagai 

stimulasi menjadi wirausaha. Kurikulum program dari Dinas Pendidikan 

Provinsi itu terfokus pada keahlian/keterampilan dalam memulai usaha 

pada generasi milenial. 

Pada program pendidikan non formal, SMK Mini merupakan program 

yang menyasar pondok pesantren guna meningkatkan ketersediaan, 

akses, dan pemerataan belajar SMK bagi santri pondok pesantren. Output 

program ini menjadi bekal keterampilan untuk bekerja atau memulai 

usaha sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. 

Selain itu, Pemprov Jatim juga membuat program One Pesantren One 

Product (OPOP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pondok 

pesantren mencakup pemberdayaan santri, pesantren, serta masyarakat 

pesantren. 
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Program ini memberikan fasilitas pemasaran online dan offline yang 

diharapkan dapat membuka jaringan pemasaran antar koperasi pondok 

pesantren dan menjadi salah satu upaya penguatan ekonomi. Tahun 

2021, OPOP meargetkan merangkal 1.000 pesantren. Dengan demikian 

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur

Program pendidikan non formal lainnya yaitu Pendidikan Kesetaraan 

Berbasis Vokasi sebagai upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah 

dengan membekali keterampilan tambahan pada program kesetaraan A, 

B dan C.

Pada fase dewasa, Pemprov memprakarsai beberapa program berbasis 

vokasi, mencakup Pelatihan Kerja Intensif, Millenial Job Center (MJC), 

Jatim Information Technology Creative (JITC), Sekolah Lapang Pertanian 

dan Manajemen Tanaman Sehat (MTS), Diklat Balai Besar Inseminasi 

Buatan (BBIB), dan Science Techno Park (STP) Peternakan. 

Pelatihan Kerja Intensif merupakan upaya percepatan pembangunan 

pada sektor industri di kawasan prioritas provinsi Jawa Timur. Program 

ini menyediakan pelatihan intensif 480 jam di 16 Balai Latihan Kerja di 

Jawa Timur untuk membentuk SDM terlatih, berkarakter dan terdidik 

dalam penguasaan teknologi industri terkini pada program kejuruan yang 

paling banyak dibutuhkan industri. 

Gambar: Konsep Program Millenial Job Center (MJC)di Provinsi Jawa Timur
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2020
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Sejalan dengan program pelatihan kerja sebelumnya, JITC merupakan 

wadah pelatihan komunitas dengan pola magang maupun pendampingan 

bagi generasi muda mulai dari lulusan SMA, SMK, universitas hingga 

masyarakat umum. Progam ini bertujuan mengembangkan skill di bidang 

teknologi kreatif seperti teknologi informasi, desain website, desain 

produk, videografi, multimedia, fotografi, dan manajemen start-up.

Workshop/pelatihan diselenggarakan 15-20 siswa per sesi dengan 

narasumber dari praktisi yang sudah berpengalaman di industri teknologi 

kreatif seperti relawan dan komunitas JITC, praktisi start-up, akademisi, 

Kasir Pintar, Bukalapak, dan lainnya. Sedangkan kegiatan Magang SMK 

dilakukan oleh 200-400 siswa per bulan. Dalam perkembangannya, 

Pemprov Jatim memiliki dua kantor JITC yang berlokasi di Malang dan 

Surabaya.

Tidak berhenti pada fase pelatihan, Pemprov Jatim juga melakukan 

fasilitasi ketenagakerjaan melalui Millenial Job Center (MJC). Program ini 

merupakan platform guna menciptakan dan mendistribusikan lapangan 

pekerjaan dengan memberikan fasilitas untuk memulai usaha, pendidikan 

vokasi, job training, dan pembiayaan modal pada tahap awal usaha. 

Jika pembahasan sebelumnya terfokus pada penyiapan SDM perindustrian 

(salah satu sektor unggulan Jawa Timur), hal lainnya adalah peningkatan 

kualitas SDM sektor pertanian melalui program Manajemen Tanaman 

Sehat (MTS). 

Program ini menyasar kelompok tani se-Jawa Timur dengan memberikan 

pelatihan keterampilan mengelola sawah melalui manajemen tanaman 

sehat selama tiga bulan. Pelatihan itu mencakup pengetahuan mengenai 

jenis varietas tanaman, hama penyakit, dan cara pengelolaan sawah 

dengan mengembangkan pemberantas hama agen hayati. Kemudian 

dilakukan penanaman padi bersama tanaman refugia yang berperan 

sebagai pengusir hama padi dan sarana taman rekreasi sehingga dapat 

memberikan nilai tambah bagi petani. 
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Intervensi lain dilakukan pada subsektor peternakan melalui Diklat Balai 

Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari. Balai ini merupakan industri 

penghasil sperma beku hewan ternak yang sudah berdiri selama 30 

tahun. Institusi Badan Layanan Umum ini sudah berhasil mengekspor 

semen beku ke berbagai negara dan memiliki 15 layanan. Pelatihan atau 

diklat tenaga kerja di BBIB dilakukan sejak tahun 2007 dalam bidang 

inseminasi buatan dalam negeri dan luar negeri. 

Program selanjutnya yang berfokus pada SDM Peternakan yaitu Dream 

Team STP. Program ini mendidik kelompok rintisan usaha di berbagai 

daerah yang beranggotakan lima sampai 10 lulusan SMK dan dua 

sampai empat lulusan  D3/S1. Program pengembangan yang berbasis 

tim ini telah diimplementasikan di beberapa wilayah di Jawa Timur dan 

diharapkan mampu meningkatkan sumber daya terdidik dan terampil 

melalui kelompok-kelompok usaha rintisan dan teknologi tepat guna 

yang dihasilkan. 

Program-program inovasi Pemprov Jatim ini diharapkan memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap upaya penurunan tingkat 

pengangguran terbuka dan meningkatkan pertumbuhan Jatim yang 

berkualitas.

Gambar : Gunung Bromo, Jawa Timur
Sumber: unsplash.com



Bab IV
Inovasi180

Q. Ikat Rajut 

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Jawa Tengah yang berhasil menduduki peringkat pertama Penghargaan 

Pembangunan Daerah (PPD) 2020. Kabupaten ini terletak di tengah-

tengah Pulau Jawa, dikelilingi oleh daerah pegunungan, diantaranya 

pengunungan Sindoro, Sumbing, dan Prau. 

Berdasarkan letak geografisnya, kabupaten ini berbatasan dengan 

Kabupaten Kendal di sebelah utara, Kabupaten Semarang di sebelah 

timur, Kabupaten Magelang di sebelah selatan, dan Kabupaten 

Wonosobo di sisi bagian barat. 

Posisi ini membuat Pemerintah Kabupaten Temanggung harus 

bekerja keras mencari celah untuk bisa berkompetisi dengan wilayah 

sekitarnya dalam upaya mencapai kemajuan pembangunan.

Area hijau pertanian dan perkebunan mendominasi lebih dari sebagian 

(81,84 persen) Kabupaten Temanggung. Disamping itu, daerah ini 

merupakan hulu daerah aliran sungai (DAS) dan penyangga tata 

air daerah hilir. Komposisi penduduk usia produktif sebesar 63,84 

persen dengan angka pengangguran yang cenderung rendah yaitu 

3,24 persen, pada tahun 2020, nampaknya berdampak cukup baik 

terhadap angka kemiskinannya yaitu 9,42 persen.

Gambar : Kebun Tembakau dilereng Gunung Sindoro
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Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Temanggung boleh 

dikatakan masih minim, mengingat terbatasnya akses transportasi dari 

dan menuju lokasi. 

Dengan APBD yang masih tergolong kecil yaitu sekitar Rp 1,9 Triliun, 

tingkat PDRB perkapita relatif rendah jika dibandingkan dengan angka 

nasional Rp 26,4 juta, di bawah PDRB nasional, Rp 56,9 juta). Di bidang 

Pendidikan, capaian pembangunannya pun masih perlu ditingkatkan, 

terlihat dari indikator angka partisipasi kasar  (APK) pendidikan tingkat 

SMA sebesar 77,59 tetapi angka partisipasi murni hanya 59,53 (data BPS 

2020 ). Nilai ideal APM adalah 100. 

Sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung 

senantiasa ditingkatkan khususnya terkait proses penyusunan  dokumen 

RKPD kabupaten yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan tingkat 

provinsi (RKPD) dan perencanaan tingkat pusat (RKP). 

Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan seluruh sumber daya yang 

terbatas untuk mendukung target capaian pembangunan yang utama, 

yaitu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Temanggung khususnya, serta wilayah sekitar pada umumnya. 

Gambar : Jembatan Sigandul, Temanggung
Sumber: temanggungkab.go.id



Bab IV
Inovasi182

Sekurang-kurangnya, terdapat   27,56 persen Program Daerah yang 

mendukung Program Nasional, serta 37,11 persen program Bottom Up. 

Salah satu tema inovasi pembangunan unggulan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah Ikat Rajut (Inovasi Kemiskinan 

dan Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan).

Pencapaian Kabupaten Temanggung dalam PPD 2020 merupakan 

“bonus” dari upaya pembangunan daerah yang telah dilakukan. Pemikiran 

yang kreatif, inovatif, dan out of the box dalam proses pelaksanaan 

pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan. 

Selain itu, pelibatan masyarakat di dalam proses pembangunan 

memberikan pandangan baru terhadap program pemerintah yang 

akan dilakukan guna memperoleh dukungan dari masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi   dan   mendorong lahirnya inovasi pembangunan guna 

mengatasi permasalahan  yang ada.

Kabupaten Temanggung berhasil memboyong Penghargaan 

Pembangunan Daerah tahun 2020 kategori Kabupaten Terbaik Tingkat 

Gambar: Bupati Temanggung menerima kunjungan Tim 
Penulis Buku Knowledge Sharing

Sumber: Sekretariat PPD, 2020
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Nasional. Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung ini tidak 

luput dari perencanaan daerahnya yang disusun secara tematik, holistik, 

integratif, dan spasial. 

Aspek kemiskinan, ekonomi kerakyatan, dan lingkungan yang menjadi isu 

strategis RKPD Kabupaten Temanggung diubah ke dalam sebuah inovasi 

yang bernama “Ikat Rajut”. 

Melalui Ikat Rajut (Inovasi Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan 

Berkelanjutan) ini diharapkan dapat menumbuhkan kecakapan masyarakat 

desa produktif berbasis internet, menumbuhkan pemahaman peduli 

lingkungan berkelanjutan dalam proses produksi dan konsumsi (green 

economy), dan menumbuhkan budaya bersinergi/bergotong royong dan 

saling membantu. 

Inovasi Ikat Rajut   yang menjadi andalan Kabupaten Temanggung ini 

memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu destinasi Pasar Papringan dan wisata 

Desa Kledung. Kedua kegiatan tersebut mendukung upaya pemerintah 

untuk melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat 

dan pelibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Gambar: Tim Penulis Buku Knowledge Sharing Rapat 
dengan Bupati Temanggung dan Bappeda Temanggung

Sumber: Sekretariat PPD, 2020
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Inovasi Wisata Pasar Papringan yang terletak di Desa Ngadiprono, 

Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung merupakan pasar yang 

dibangun di antara lahan pohon bambu dengan menjual makanan daerah, 

dan barang asli daerah. Sebelumnya, area pasar tersebut sangat kumuh, 

kotor, dan terlupakan. Kini menjadi lebih nyaman dan bermanfaat berkat 

adanya ide dan kreativitas serta inovasi. 

Inovasi Wisata Pasar Papringan yang terletak 

di Desa Ngadiprono, Kecamatan Kedu, 

Kabupaten Temanggung merupakan pasar 

yang dibangun di antara lahan pohon bambu 

dengan menjual makanan daerah, dan barang 

asli daerah. 

Sebelumnya, area pasar tersebut sangat 

kumuh, kotor, dan terlupakan. Kini menjadi 

lebih nyaman dan bermanfaat berkat adanya 

ide dan kreativitas serta inovasi. Pasar 

Papringan ini memberikan dampak yang 

signifikan untuk masyarakat sekitarnya. 

Tidak hanya pendapatan yang meningkat, 

unit usaha baru di desa juga tercipta, seperti 

homestay dan kerajinan.

Gambar : Penjual Hasil Tani di Pasar Papringan
Sumber : wisatakaka.com
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Gambar : Penjual makanan tradisional di Pasar Papringan
Sumber : wiranurmansyah.com

Pasar Papringan yang hanya buka setiap hari Minggu 

Wage dan Minggu Pon ini menjadi daya tarik tersendiri 

bagi wisatawan. Keunikan Pasar Papringan ini tidak hanya 

letak dan waktu bukanya saja, metode pembayarannya 

pun sangat unik. Alat pembayaran kegiatan jual-beli 

di pasar itu adalah koin bambu. Pengunjung dapat 

menukarkan uang kelipatan Rp2.000,00, Rp20.000,00, 

Rp50.000,00 di tempat penukaran uang dengan koin 

bambu. 

Para penjualnya  mengenakan baju tradisional menjual 

makanan rakyat tradisional yang harus dilestarikan, seperti 

sego gono, sego urap, balung kuwuk, srawut, tiwul, balung 

kuwuk, dan lain-lain.

Koin Keping Bambu
Alat Pembayaran di Pasar Papringan
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Suara alunan gamelan  menghadirkan suasana desa di masa lampau. 

Apalagi,  semua kegiatan di Pasar Papringan sudah tidak  menggunakan 

plastik, tetapi daun pisang yang lebih ramah lingkungan.  

Selain wisata Pasar Papringan, Kabupaten Temanggung juga 

mengembangkan wisata Desa Tlahap Kecamatan Kledung. Desa Tlahap 

ini terletak di ketinggian 1.339 mdpl dan berjarak 24,6 km dari ibu kota 

kabupaten dengan luas 331,51 ha.

Gambar: Kondisi Lokasi Sesudah Menjadi Pasar Papringan
Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2020

Gambar: Kondisi Lokasi Sebelum Menjadi Pasar Papringan
Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung
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Banyak destinasi wisata yang dikembangkan di Desa Tlahap ini, salah 

satunya adalah Posong Kledung, yang juga dikunjungi oleh Tim PPD, 

Bappenas dalam rangka meninjau langsung salah satu inovasi yang 

dikembangkan oleh pemenang PPD tahun 2020. 

Wisata Posong Kledung menyuguhkan keindahan pemandangan lima 

gunung, atau tujuh gunung yang diapit oleh Gunung Sumbing dan 

Sindoro, saat matahari terbit.  Taman Wisata Alam Posong dibangun 

dengan fasilitas yang cukup lengkap, seperti toilet, gazebo, spot foto 

yang menarik, tenda camping, dan flying fox.

Gambar: Menikmati Taman Wisata Alam Posong di Kabupaten Temanggung
Sumber: Sekretariat PPD, 2020

Gambar : Taman Wisata Alam Posong, Temanggung
Sumber: kompasiana.com
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Memasuki pertengahan tahun 2020, kegiatan-kegiatan di Desa Papringan 

dan Desa Kledung masih tetap berjalan dengan memperhatikan penerapan 

protokol kesehatan yang ketat.

Implementasi kegiatan terkait Ikat Rajut terus berjalan dan disempurnakan, 

meski alokasi anggaran yang mendukungnya mengalami penyesuaian 

setelah pemerintah daerah melakukan refocussing anggaran terkait 

penanggulangan Covid-19.

Temanggung adalah contoh yang sangat nyata dari gerakan revitalisasi 

masyarakat oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat, 

dengan dukungan yang kuat dari pemerintah kabupaten. 

Gambar: Lokasi dan Penujuk Jalan Menuju Pasar Papringan
Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2020
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Oase di tengah kota itu hanya ‘sejengkal’ 
jaraknya dari jalan raya, melewati jalan 
masuk yang cukup untuk satu mobil, 
dan disambut oleh rumah tua khas 
pedesaan di Jawa. Berandanya lebar 
dengan jendela sisir dan lantai semen 
yang mengkilap, menunjukkan rumah itu 
sangat terpelihara.

Cerita
Kotak #2

Pasar Papringan, Omah Yudhi,
Spedagi,  dan Posong

Gambar: Omah Yudhi

Gambar: Pondok Omah Bambu Yudhi

Sang pemilik rumah, Yudhi Wibowo, bergegas menyambut dan langsung membawa 
kami ke arah samping rumah, melalui jalan setapak sebelum menyaksikan bentang 
pemandangan yang tak biasa: pondok-pondok unik di tengah sawah dengan tata 
letak yang sedemikian rupa, dilengkapi ruang terbuka berkerangka bambu yang 
berfungsi sebagai common room, dikerangkai dengan jalan setapak beralas batu, 
bertebar bunga-bunga liar yang cantik, kodok, walang, kumbang dan lain-lain. 
Udaranya sejuk dengan oksigen penuh, kental bernuansa pedesaan tetapi berada 
di tengah kota.  

Omah Yudhi banyak direkomendasi 
oleh tamu yang pernah menginap 
di homestay dengan empat pondok 
berkapasitas dua sampai delapan orang, 
berkonsep panggung, terbuat dari kayu 
bekas dan bata merah, beratap rumbia. 

Suasananya menciptakan kenyamanan, mager, di samping makanan rumahan yang 
bercita-rasa otentik dengan bumbu dan rempah yang kaya, yang mengembalikan 
ingatan pada masakan nenek-nenek di pedesaan pada masa lalu. Sangat enak. 



Bab IV
Inovasi190

“Awalnya sih  saya harus menyediakan akomodasi degan konsep homestay untuk 
tamu internasional yang datang ke Temanggung untuk mengikuti International 
Conference of Village Revitalization yang diprakarsai Komunitas Spedagi tanggal 
16 – 21 Maret 2014, “ jelas Yudhi, yang berulang kali menyebut nama Pak Singgih.

Komunitas Spedagi diprakarsai oleh Singgih Susilo Kartono, pendiri Spedagi 
(Sepeda Pagi) ICVR berkolaborasi dengan International of Design for Sustainability 
(ICDS), konferensi tahunan di Jepang. Design berkelanjutan berperan penting 
dalam revitalisasi desa. Kegiatan ICVR mencakup seminar, lokakarya, ekskursi, 
pameran, dan inisiasi sejumlah proyek pra konferensi. 

Singgih yang mengharumkan nama Indonesia melalui desain sepeda bambu, 
sebelumnya telah sukses dengan produk radio Magno, radio model vintage, 
tahun 1960-an, dengan penggunaan material yang terbuat dari kayu sonokeling, 
mahoni, sengon dan pinus. Singgih mengembangkan sepeda bambu, yang 
diinspirasi oleh sepeda bambu karya Craig Calfee dari Amerika, negara yang 
bukan penghasil bambu.  

Singgih Susilo Kartono adalah lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut 
Teknologi Bandung. Setelah lulus tahun 1992, sosok yang memiliki visi tentang 
desa itu kembali ke kotanya Temanggung dan melakukan upaya untuk mengangkat 
kehidupan desa. 

Bagi Singgih, desa adalah roh suatu masyarakat modern. Desa tidak berada 
di belakang waktu, dia justru menyertai perjalanan waktu dan menjadi acuan 
kemajuan suatu masyarakat. Itu sebabnya, Singgih ingin mengembangkan banyak 
hal untuk mendorong kemandirian desa, baik dalam hal keuangan mau pun 
pendidikan, sehingga orang mudanya tak harus pergi keluar desa untuk mencari 
penghidupan.  

Dia memulai gerakan kembali ke desa dengan membuat proyek percontohan 
Pasar Papringan Ngadiprono, suatu kawasan yang dilingkupi tanaman bambu, 
tidak terurus sehingga menjadi tempat sampah. Pasar itu merupakan salah 
satu proyek Revitalisasi Desa Spedagi.2 Bersama Imam Abdul Rofiq dari Kepala 
Komunitas Mata Air Ngadiprono dan tim Spedagi menyulap kawasan papringan 
yang kumuh dan gelap itu menjadi tertata, bersih dan tertata untuk kegiatan 
ekonom warga desa.

 2  Sebagian bahan terkait Singgih Susilo Kartono diambil dari berbagai sumber.
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“Prosesnya tidak sederhana,” uja Imam yang kami temui saat pertemuan dengan 
Bupati Temanggung H. Muhammad Al Khadziq di Omah Yudhi, bulan Oktober 
2020.  

Imam menceritakan, Singgih dan timnya harus melakukan pemetaan sosial 
terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pertemuan formal dan informal dengan 
warga, dengan mengunjungi warga dari pintu ke pintu.  

Dalam konsep Singgih, pasar bukan sekadar sebagai aktivitas jual-beli, tetapi 
juga suatu aktivitas yang terorganisasi dan sungguh-sungguh menjadi sarana 
pemberdayaan ekonomi warga desa. 

“Jadi sungguh-sungguh berbeda dengan konsep pasar biasa,” lanjut Imam. 
Di Pasar Papringan warga menjual produk makanan lokal, hasil pertanian, sayur, 
buah, umbi dan juga kerajinan rakyat. Seluruh produk makanan yang dijual adalah 
makaian sehat, yang serba ‘no’, no MSG, no pewarna buatan, no terigu, diganti 
tepung dari bahan lokal dari beras dan ketela, dan no plastik. 

Alat pembayaran juga dibuat dari bambu dengan nilai minimal Rp 2.000, yang 
juga efektif untuk mengontrol penjualan.  Saat ini rata-rata pedagang mendapat 
penghasilan 400 -500 koin bambu setiap kali berjualan, atau sekitar Rp 800.000- 
Rp 1 juta. 

Pasar unik ini menjadi tujuan wisata setelah promosi dari mulut ke mulut mau 
pun melalui media sosial. Pasar dibuka dua kali setiap 35 hari (selapan), yakni 
tiap Minggu Pon dan Minggu Wage mulai pukul 06.00, didahului dengan gotong 
royong seluruh warga desa pada hari Sabtu.  

Kegiatan di Pasar Papringan  yang dimulai sejak 14 Mei tahun 2016, menurut 
Imam, diramaikan oleh 131 pedagang atau sekitar 90 persen warga Dusun 
Ngadiprono. 

“Tetangga desa juga terlibat sebagai pemasok daun pisang, jadi petugas parkir, 
kebersihan dan membuat kerajinan untuk dijual.”  

Imam menambahkan, omzet penjualan di Pasar Papringan -- yang dikunjungi 
oleh warga Temanggung, dan sekitarnya, Magelang, Semarang, Yogyakarta dan 
lain-lain, bahkan Jakarta, Bandung -- sekali beroperasi berkisar antara Rp 70 – Rp 
80 juta.
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Posong

Kata-kata saja tak cukup untuk mendeskripsikan suasana matahari terbit di Posong 
kalau cuaca cerah. 

“Bayangkan saja, matahari muncul perlahan dilatari oleh delapan gunung,  yakni 
Merapi, Merbabu, Telomoyo, Andong, Ungaran dan Muria yang mengapit Gunung 
Sumbing di sisi Timur dan Gunung Sindoro di sisi Barat,” ujar Triyanto, pengembang 
kawasan wisata Posong. 

Menurut Mas Yan Cengos -- nama 
gaul Sofianto, pengunjung yang 
ingin berburu matahari terbit dan 
menikmati pemandangan yang 
mengagumkan itu harus sudah 
berada di lokasi sebelum pukul 
04.30. 

Setelah melawati matahari terbit, kita berdiri di antara lima gunung yaitu Gunung 
Sindoro, Sumbing, Kembang, Bismo dan Gunung Prau sehingga menimbulkan 
perasaan yang sulit dijelaskan. 

“Wisata alam Posong memiliki berbagai macam atraksi yang  sangat menarik,” ujar 
Mas Yan Cengos, yang memandu kami sampai di Gardu Pandang Posong di kawasan 
itu, supaya bisa melihat gunung yang melingkupi wilayah wisata alam yang terletak 
di Desa Tlahap, Kledung itu. 

Di antara atraksi yang tak didapatkan di tujuan wisata lainnya, di antaranya adalah 
taman dengan beberapa spot foto yang bentuknya seperti sayap kupu-kupu, atau 
gardu pandang dengan latar Gunung Sumbing. Atraksi lain yang ditawarkan adalah 
camping dan naik gunung dengan pengalaman yang khas.  

Namun kami belum beruntung karena disambut oleh udara mendung yang kemudian 
diikuti hujan ringan.  Tapi setidaknya kami sudah merasakan atmosfernya. 

Seorang wirausaha asal desa itu, Triyanto (47) melihat potensi yang bisa 
dikembangkan dari kawasan wisata Posong, kemudian bekerjasama dengan desa 
untuk mengambangkan kawasan wisata Posong.  Triyanto yang lulusan STM itu 
semula bekerja di bengkel, lalu menjadi wirausaha yang  mengembangkan alat 

Gambar: Taman Wisata Posong, Kledung
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perajang tembakau, kemudian mulai melirik ke pengembangan wisata.  

Semula luas kawasan wisata Posong hanya 1.100 meter persegi yang merupakan 
tanah desa.  “Sekarang luasnya antara 17.000-18.000 meter persegi.” 

Pengembangan itu selain untuk wisata juga untuk kebun kopi karena melihat harga 
kopi yang bagus. 

Keseriusan Triyanto membuahkan penghargaan baginya dengan menjadi Juara 
2 Kelompok Arabica Natural dalam Indonesian Specialty Coffee Contest ke-11 
yang diselenggarakan oleh Indonesian Coffee Exporters and Industries (AICE)  
bekerjasama dengan  The Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute (ICCRCI) 
tahun 2019. 

Kopi inilah yang menjadi oleh-oleh khas Posong, sekaligus kami nikmati sambil  
menunggu hujan reda, ditemani pisang goreng dan aneka makanan camilan khas 
desa itu. 

“Saya hanya menyediakan kopi, sementara semua makanan dari warga desa,” 
ungkap Triyanto yang sedang mengembangkan alat penyangrai kopi supaya bisa 
mengerjakan seluruh proses kopi dari penanaman sampai pengemasan secara 
mandiri.  

Bersamaan dengan pengembangan Kawasan Wisata Posong, menurut Triyanto, 
masyarakat bergerak. “Petani unggulan di sini sudah terangkat semua, petani kopi, 
tembakau lintingan, semua bangkit,” ujar Triyanto. 

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten terus memberikan  dukungan yang luar 
biasa dengan membangun dan memperbaiki akses menuju kawasan wisata itu.

“Sekarang, pengangguran dan kenakalan remaja di kawasan ini sudah jauh 
berkurang karena semua sibuk bekerja,” sambung Triyanto. 

Kawasan Wisata Posong dilengkapi oleh 30 pemandu, 12 di antaranya bekerja 
dengan Triyanto, sedangkan 18 dengan desa. Penghasilan desa meningkat dari 
Rp 150-Rp 200 juta per tahun sebelum dikembangkan, sekarang mencapai Rp 1,2 
Miliar per tahun, dengan pembagian, desa 60 persen, Triyanto 40 persn. Sejak dua 
bulan lalu, pihaknya juga mulai bekerjasama dengan Bumdes. 

Dari desa di lereng gunung yang dulu potensinya diabaikan, saat ini masa depan 
yang cerah sudah menunggu untuk digapai. 
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Bupati Temanggung, H. Muhammad 
Al Khadziq tampak  tergopoh-gopoh 
berjalan menuju ruang terbuka 
yang berfungsi sebagai common 
room di Omah Yudhi, Temanggung, 
siang,  27 Oktober 2020. Bupati Al 
Khadziq yang hari itu sangat penuh 
acaranya, bersedia menyisihkan 
waktu 30 menit, yang kemudian 
menjadi sekitar satu jam untuk 

berbincang dengan kami. 

Cerita
Kotak #3 “Kita Semua adalah 

Agen Perubahan Sosial”

Gambar: Al Khadziq, Bupati Temanggung

Agak berbeda dengan daerah lain, gerak masyarakat di wilayah yang posisinya 
terjepit di antara kota-kota sekitar dengan potensi alam yang kurang-lebih sama, 
membutuhkan ruang yang khusus untuk mengembangkan potensi yang lain, yang 
bersumber pada kebudayaan lokal, baik kesenian – di antaranya Cengklungan, jaran 
kepang degan variasi lokal, kubro dan lain-lain -- merupakan seni khas Temanggung 
-- kuliner, kerajinan, dan banyak lagi, selain atmosfer dan hawa yang sejuk. 

Harus juga diingat, sejarah Temanggung sangat menarik, karena berkaitan dengan 
Kerajaan Mataram Kuno. Banyak jejak sejarah, khususnya prasasti, dijumpai di 
wilayah itu. 

Beruntunglah, Temanggung memiliki sosok-sosok berpendidikan yang ‘militan’ 
dalam pemikiran tentang potensi lokal, khususnya desa, yang selama berpuluh 
tahun lebih dipandang sebagai obyek pelengkap penderita. Keyakinan tentang 
potensi desa itu menyebabkan Singgih kembali ke desa setelah menyelesaikan 
kuliahya di Institut Teknologi Bandung. 

Mereka inilah, khususnya Singgih Susilo Kartono yang mengajak orang-orang muda 
untuk  berdiri dengan gagasan baru untuk meletakkan desa sebagai potensi, yang 
senantiasa berada di masa sekarang dan masa depan dan menjadi sumber kemajuan 
dan kemandirian. Orang-orang muda inilah yang menggerakkan masyarakat desa 
untuk mandiri, menguatkan semangatnya dan mengangkat martabat desanya. 
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Singgih, pencipta radio Magno dan Spedagi, yang menggagas Pasar Papringan, 
membawa nama kota berpendududk 790.174 jiwa itu mendapat tempat terhormat 
dalam peta revitalisasi desa di dunia.

Di bidang yang lain, kemunculan sosok seperti Triyanto juga tidak tiba-tiba. 
Dia memulainya sebagai pekerja di bengkel sejak pertengahan tahun 1990-an 
setelah lulus STM. Pada masa-masa itulah dia berhasil menciptakan alat perajang 
tembakau. Dia bertransformasi menjadi wirausahawan yang kini bergerak di 
bidang perkebunan dan pariwisata untuk turut membangun desa di wilayahmya.

Triyanto hanya satu dari wirausahawan yang bertumbuh di wilayah itu, yang 
menunjukkan perlawanan secara elegan untuk keluar dari bidang pertembakauan 
sebagai  mata pencaharian utama masyarakat seperti yang dikesankan selama ini.  

“Dalam banyak hal kami hanya berfungsi sebagai fasilitator,” ujar Kepala Bappeda 
Temanggung, Ripto Susilo. Kami juga menyaksikan hubungan yang cukup egaliter 
antara para pejabat pemerintah kabupaten dengan warga. Bupatinya juga terbiasa 
blusukan ke kampung dan desa untuk berbicara langsung dengan warganya. 

Berikut wawancara kami dengan Bupati Al Khadziq yang dalam beberapa bagian 
penjelasannya dilengkapi oleh Kepala Bappeda Temanggung Ripto Susilo. 
 
 Bapak kelihatannya sibuk sekali..

Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kehadiran saya agak telat dan ini pun 
nanti juga enggak bisa ikut sampai lama. Jam 12.00 nanti mau mengajak dialog 
buruh-buruh terkait pembentukan dewan pengupahan dan juga oenentuan angka 
UMK tahun depan. Ini semua terkait dengan Omnibus Law.  Yang namanya  buruh 
harus ekstra menanganinya biar mereka juga terlayani dan tidak menimbulkan 
gejolak. 

Bisa dijelaskan lebih jauh perkembangan inovasi Ikat Rajut? 

PPD kemarin diikuti  Kabupaten Temanggung dengan program perencanaan yang 
disusun oleh Bappeda berjudul Inovasi Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan 
Berkelanjutan “Ikat Rajut”. Tema itu  kita ambil karena program pengentasan 
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya menjadi 
tugas pemerintah. Beban atau tanggung jawab atau tugas untuk mengentaskan 
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan itu kita bagi juga ke masyarakat. 
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Dalam hal ini ada dua peran pemerintah. Pertama, pemerintah sebagai dirinya 
sendiri memang merupakan agen perubahan sosial peningkatan kesejahteraan 
memberantas kemiskinan, tetapi pada sisi lain pemerintah juga berperan 
sebagai fasilitator; memfasilitasi masyarakat di seluruh kabupaten agar menjadi 
bagian dari agen perubahan. Kesadaran masyarakat harus ditumbuhkan agar 
ikut punya tanggung jawab bersama.  Untuk menumbuhkan peran dedikasi dan 
tangggungjawab diarahkan oleh Bappeda, jadi begini lho jika anda ingin ikut 
membantu menangani kemiskinan caranya dengan begini. 

Misalnya organisasi-organisasi kemasyarakatan NU, Muhammadiyah, dan 
organisasi  lain yang punya sumber dana besar setiap bulannya kita arahkan 
untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang indikatornya nanti bisa dibaca oleh 
Bappeda sebagai indikator yang mendukung pemberantasan kemiskinan dan 
peningkatan kesejahteraan. Kelompok-kelompok masyarakat kreatif lainnya 
juga didorong dan diarahkan seperti teman-teman di Kledung,  di Pasar 
Papringan yang membangun kepariwisataan desa, yang seperti apa yang 
nantinya dikunjungi orang sekaligus memberdayakan masyarakat setempat. 

Nah ini pemerintah menjalankan dua tugas sekaligus; sebagai dirinya sendiri 
yang memang di pundaknya memikul tugas paling besar, yaitu memberantas 
kemiskinan, tetapi juga melakukan dinamisasi di masyarakat dan memfasilitasi  
masyarakat untuk ikut berperan dan bergerak sesuai road map pemberantasan 
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Bappeda. 

NU, Muhammadiyah, Badan Amil Zakat yang lain kita arahkan untuk 
pembangunan rumah tidak layak huni dan membiayai anak-anak sekolah 
yang tidak mampu. Kalau pun bukan membangun kembali rumah tidak layak 
huni, setidaknya  kita arahkan minimal plesterisasi rumah-rumah penduduk. 
Membangun rumah tidak layak huni butuh uang minimal 15 juta untuk satu 
rumah itu pun tidak tuntas, kalau benar-benar tuntas butuh 17 juta. Kalau 
17 juta cuma untuk satu rumah, problem kita kan bukan hanya rumah tidak 
layak huni. Banyak sekali rumah yang masih tidak sesuai sehingga kita arahkan 
Badan-badan Amil Zakat punya masyarakat itu untuk bersama-sama melakukan 
plesterisasi sehingga lebih bersih, ayo bikin sanitasi berbasis masyarakat, 
jamban keluarga. Kemudian tadi yang anak sekolah dan lain-lain juga banyak 
sekali itemnya.
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Kemudian dari perusahaan-perusahaan swasta juga dikumpul oleh Bappeda 
dalam forum CSR Kabupaten bersama dengan Apindo ini kepengurusannya 
diatur Pemda dengan Perbup. Mereka collecting dana dan dijalankan, jadi 
bukan dikasih ke kita. Mereka sendiri yang menjalankan tetapi sesuai dengan 
budget dari kita. Kita arahkan, di kecamatan ini banyak anak-anak pintar yang 
tidak sekolah, di kecamatan sana perpustakaan desa masih kurang, disana 
butuh konservasi lingkungan, disana banyak rumah tidak layak huni, disana 
banyak orang miskin. Mengingat Temanggung itu kan industrinya juga masih 
belum itu banyak, dana CSR juga masih terbilang sedikit bisa kita maksimalkan 
sesuai dengan road mad masalah yang ada di Bappeda. 

Nah itu kemudian yang teman-teman di pasar Papringan, di Kledung ini hanya 
dua dari banyak hal seperti di masyarakat. Kita arahkan teman-teman di pasar 
Papringan. Mereka ini adalah an ak-anak muda kreatif dan pinter pinter. Kita 
arahkan bikin Pasar Papringan yang benar benar terkonsep secara keilmuan 
ini disiplin ilmu desain, ilmu 
jualannya, ilmu marketing bener-
bener ini ilmu kota. Kita arahkan 
disini bagaimana agar nyambung 
dengan kepentingan masyarakat. 
Di Pasar Papringan, yang dijual 
produk desa setempat, yang 
kerja, yang produksi juga orang 
desa setempat, yang menjual 
juga orang desa setempat. 

Ketika pasar ini viral, orang banyak datang ke Pasar Papringan, membeli produk 
desa setempat kalau pembeliannya meningkat, angka penjualan meningkat 
pasti akan semakin banyak menyerap tenaga kerja di desa, selain itu juga 
banyak menyerap bahan baku dari desa. Singkongnya laku, berasnya laku, apa 
semuanya laku. Di desa itu, kesadaran masyarakat juga meningkat. Di titik yang 
lain juga ada hal seperti ini, ya kita arahkan juga. 

Ada desa-desa yang basisnya adalah kopi.  Di desa Tlahab, misalnya. Desa Tlahab 
adalah penghasil kopi arabika terbaik di dunia. Menu utama di kelas bisnis 
pesawat Garuda Indonesia untuk penerbangan internasional adalah menu 
kopi java arabica. Di desa itu juga pernah jadi lokasi syuting film Filosofi Kopi 

Gambar: Penjual Hasil Tani di Pasar Papringan
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yang pemainnya Chico Jericho. 
Kopi di Desa Tlahab mendapat 
pengakuan dunia masyarakatnya 
jadi pede. Disitu itu banyak sekali 
pemuda desa yang kemudian 
menjadi penghasil kopi, lalu 
dijual online dan lain-lain. Ada 
juga yang buka workshop di situ, 
bikin Cafe di rumah penduduk, 
nama dan semua infonya sudah 
ada di internet. Kalau ke sana 
seperti bertamu biasa di ruang 
tamu rumah seseorang. 

Gambar: Hasil Kopi Temanggung

Kita ingin mengembangkan Desa Tlahab menjadi Desa Café tradisional. Ada desa-
desa lain, perajin kita arahkan agar mempekerjakan orang desa, dan bahan bakunya 
semuanya dari desa. Duplikasi Pasar Papringan juga banyak. Yang tidak mudah adalah 
menjaga kedisiplinan. 

Pasar Papringan adalah yang paling disiplin menjaga konsep dan paling berhasil. Ada 
duplikasi Pasar Papringan di tempat lain namanya curug atau air terjun di Desa Titan, 
namanya Pasar Curug Titan. Di sana, organizer menjual space untuk warga desa, nanti 
bayar sewa berapa-berapa dengan produksi barang dari desa sesuai arahan kita. 

Tetapi memang masih kurang menarik karena kemasannya kurang bagus, produknya 
masih kurang standar dan lain-lain. Karena enggak menarik akhirnya sepi, lalu organizer 
menerima pedagang jual celana jeans dan lain-lain, dan akhirnya gagal. Tetapi yang 
seperti itu kita bina terus. Ada lebih dari 10 titik. 

Kita sekarang sedang mengarahkan Temanggung dengan event tingkat Desa. Satu 
desa itu dalam setahun minimal tiga event, kali 266 desa. Event nya itu bisa sadranan 
desa dan lain-lain. Setiap event ada pertunjukan seni tradisional, kuda lumping 
yang paling populer, topeng ireng, wayang. Semuanya juga sedang kita arahkan, 
supaya kalau ada event, orang desa setempat menjual produk-produk khas desa itu, 
termasuk kuliner. Program-program desa daripada dipakai untuk ngecor jalan setiap 
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hari, lebih baik untuk melatih anak-anak muda agar bisa berproduksi makanan 
dan dan lain lain. Semua ini kita arahkan. Selama ini sudah menyimpang jauh, 
pertunjukannya tradisional kok jualannya Coca-Cola, Sprite, Pocari Sweat dan 
lain-lain. Ini bukan Kuda lumpingnya yang sukses namun kaum kapitalis yang 
sukses. 

Nah ini Pasar Papringan yang paling berhasil, Desa Kledung juga sama, desa 
wisata kledung dengan memberdayakan potensi masyarakat setempat sehingga 
masyarakat lebih sejahtera. 

Apakah sudah puas dengan hasilnya saat ini? What next? 

Sebenarnya kita ikut lomba PPD bukan hanya ikut lombanya. Kalau ditanya 
kita pilih lombanya atau pilih substansinya tentu pilih substansinya. Lomba itu 
bonus. 

Kita sekarang sedang melaksanakan bukan menyusun ya sudah kita laksanakan 
tahun ini 2020 ini adalah program Temanggung bebas sampah. Dalam program 
ini  kita menyusun sistem kerja persampahan terpadu di seluruh kabupaten 
berbasis sosial movement. Bukan sekedar pemerintah yang kemudian 
melaksanakan kebersihan dengan membayar tukang sampah. Ini basisnya 
gerakan sosial, menggerakkan kesadaran masyarakat dengan manusia-manusia 
dengan terampil secara manajemen. 

Strukturnya di kabupaten kita bentuk dewan yang namanya Dewan Persampahan 

Gambar: Penjual Hasil Tani di Pasar Papringan
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terdiri dari 18 tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, aktivis LSM, 
pakar. Dewan sampah memberikan pertimbangan kepada Dinas, kepada Bupati, 
kepada DPRD bahkan pada lembaga pendidikan bahkan pada ormas-ormas 
agama tentang sampah. Dewan Persampahan diturunkan di tingkat kecamatan 
sebagai Fasilitator Persampahan yang semuanya adalah masyarakat. Di tingkat 
desa namanya Fasilitator Persampahan desa. Yang dari desa itu turun menjadi 
pegiat sampah rumah tangga dengan dua atau tiga orang per RT, tergantung 
jumlah RT.

Pegiat sampah ini mengunjungi rumah ke rumah menjelaskan tentang bagaimana 
cara menangani sampah. Mereka kita bekali petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis  yang sama untuk semua. Ini sampah organik harus dibeginikan, sampah 
daur ulang harus dibeginikan, dan sampah residu jenisnya ini dan lain-lain. 

Dengan pengelolaan sampah dari rumah, diharapkan sampah yang keluar dari 
rumah  sudah semuanya terpilah, lalu nanti dikelola oleh kelompok swadaya 
masyarakatnya dan fasilitator persampahan tingkat desa, kita minta semuanya 
bikin bank sampah. Sampah daur ulang itu nanti agar dibikin kompos atau 
apapun, yang sampah organik juga begitu.

Kami menginstruksikan kepada semua desa untuk membangun tempat 
sampah desa melalui Musdes. Bulan Oktober tahun lalu sudah kita minta agar 
Dana Desa, salah satu sumber dana, digunakan untuk membangun tempat 
sampah desa diatas lahan desa. 

Nah nanti dari desa ada Bank Sampah dan Kecamatan ada Bank Sampah 
di Kabupaten dibikin koperasi sampah. Kita sudah mulai kerjasama dengan 
Pertamina. Sekarang sudah ada delapan (8) pom bensin di Kabupaten 
Temanggung yang bisa membeli bensin dengan menukarkan 150 botol plastik 
satu literan. Semua bergerak dalam masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi 
sistemnya.

Program ini kita padukan dengan program yang sedang kita susun untuk 
tahun 2021, yaitu konservasi tiga gunung yaitu Gunung Sumbing, Sindoro, dan 
Gunung Prau. Saat ini mata air Temanggung banyak yang mati hilang karena 
tidak ada pohon, debit mata air menurun bahkan banyak yang mati. Kita ingin 
melakukan gerakan konservasi di gunung dan di desa, semuanya juga kita 
berbasis masyarakat. 
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Semua ini untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Temanggung 
bebas sampah tetapi sampah juga bisa punya nilai ekonomi pada masyarakat. 
Masyarakat banyak yang mengusulkan ide-ide kreatif dan perbaikan sehingga 
kita mendapat banyak masukan dan dapat bergerak out of the box tetapi masih 
sesuai dengan koridor yang ada.

Seberapa serius permasalahan sampah di Temanggung?

Persoalan sampah di Temanggung sangat serius. Kabupaten Temanggung itu 
tahun 70-an dikenal sebagai Kabupaten paling bersih se-Indonesia paling indah 
sejuk, bahkan sebelum ada Penghargaan Adipura. Dulu, rakyat bangganya 
bukan main pada kotanya. Namun Temanggung sekarang sama saja dan 
kabupaten lain. Kebersihan menurun, mungkin sejak selesainya Orde Baru. Kita 
merespons masalah itu, pertama, karena sudah menjadi bagian dari RPJMD 
kabupaten di tahun kedua, yaitu peningkatan ekonomi berbasis lingkungan 
hidup dan peningkatan sumber daya alam. Kedua karena memang situasi di 
lapangan sudah parah. 

Kalau semuanya berjalan baik, sistem nya kan harus di amankan supaya 
berkelanjutan. Caranya bagaimana?  

Dengan membangun sistem pengorganisasiannya, membangun nilai-nilainya 
di dalam sistem ini, sampai di tingkat RT ada pegiat sampah rumah tangga. 
Kita melakukan edukasi untuk semua yang terlibat. Kita harapkan mereka bisa 
menagih janji soal lingkungan ini kepada kepala desa, terus sampai ke atas, 
bahkan sampai bupati, siapa pun bupatinya.  

 Bagaimana dengan mekanisme legal, seperti Perbub? 

Untuk sekarang masih SK Bupati. Artinya secara formal ada pengamannya pada 
SK Bupati. Baru kemarin kita menyusun Perda pengelolaan persampahan tetapi 
memang struktur organisasian yang belum kita masukkan. Terima kasih sudah 
mengingatkan saja pada Perda Lingkungan Hidup.

 Bagaimana memilih anggota Dewan Sampah? 

Kalau itu sih diskusi dari kita dan subjektif kita seperti orang-orang yang punya 
potensi dan berbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi. Kita siapkan 
dana untuk dewan sampah, dana narasumber sampai di fasilitator kecamatan. 
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Dewan Persampahan berjumlah 12, Fasilitator Persampahan tingkat  kecamatan 
jumlahnya 88, Fasilitator Persampahan tingkat Deaa berjumlag 1.254 orang dan 
Pegiat sampah di tingkat RW berjumlah  11.280. Sabtu besok (31 Oktober 2020), 
pelatihan pegiat sampah rumah tangga kita mulai.   

Pemda membeli yang dari Bank Sampah. Mau diapakan? Uangnya dari 
mana? 

Itu kalau sementara sampai sekarang ini kita masih berpikir sederhana saja 
yang penting sampah bisa dijual jadi duit dulu, kita belum berpikir teknologi 
pengolahan harus bagaimana dan lain-lain karena itu investasinya sangat besar. 
Sementara yang penting kita jual dulu, kan banyak pabrik-pabrik pengolahan 
sampah plastik yang mau membeli. Nanti kalau sampah organik kita ajari 
masyarakat bagaimana cara membuat kompos.

Bisakah dipastikan ada pembeli pilahan sampah apa pun jenisnya? 

Untuk sampah organik menjadi kompos kita yakin malah kurang banyak karena 
lahan pertanian sangat banyak. Yang sampah non organik itu sementara yang 
penting pabrik-pabrik pengolahan plastik itu mau membeli. Kita belum berpikir 
untuk membeli teknologi pengolahan sampah karena sangat mahal.  Sebenarnya 
dalam program persampahan, bukan tujuan utamanya bukan uang, tetapi 
lingkungan dan  perubahan perilaku masyarakat. Uang itu bonus.  

(“Pikiran kami masih sederhana. Maksudnya begini ya organik menjadi kompos, 
yang sampah plastik dan lain sebagainya, yang penting terbeli dan kami yakin 
disitu akan muncul mata pencaharian baru. Warga yang tidak punya uang jadi 
punya uang.  Sampah residu diangkut dan diproses dengan teknologi oleh 
Dinas Lingkungan Hidup. Misalnya softex, masker, dan lain sebagainya itu kan 
residunya tidak bisa nol,” tambah Ripto Susilo, Kepala Bappeda Temanggung

(Imam  Abdul Rofiq menambahkan, “Dalam masalah sampah ini, kita 
membangun sistem baik secara struktural ataupun SDM, dan culture. Yang saat 
ini dikembangkan adalah segi edukasinya, supaya orang paham, makin minim 
sampah, makin berhasil. Sistem ini butuh circle ekonomi mulai dari bawah di 
tingkat desa.”)
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R. SAN PIISAN dengan Tugu Muda, SiGaspol, Pelangi Nusantara 
dan Gen Hebat

Wilayah nasional bagian 

tengah, tepatnya di Kota 

Semarang merupakan 

pusat pemerintahan dan 

perekonomian di Jawa 

Tengah. Sebagai ibukota 

Provinsi, Kota Semarang 

termasuk dalam kategori 

kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia dengan kurang lebih 

1.814.110 jiwa (BPS Kota Semarang 2020) bermukim di kota yang  

antara lain dikenal dengan julukan Kota Lumpia, Kota Atlas, hingga 

The Port  Of Java itu. 

Kota Semarang juga dikenal sebagai kota industri, perdagangan, 

jasa, pendidikan, dan pariwisata sehingga pemerintah setempat 

mengupayakan sebaik-baiknya dalam mengelola perencanaan 

Penataan Ruang Wilayah dan Pemerintahan yang disesuaikan dengan 

Rencana Jangka Panjang Pembangunan Kota Semarang.

Menurut data yang dihimpun dari Kota Semarang Dalam Angka, BPS 

Kota Semarang 2020, laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang 

adalah 1,57 persen per tahun. Usia produktif (15-64 tahun) mendominasi 

penduduk Kota Semarang, sekitar 73 persen dari total populasi dan 

tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 66,42 persen. 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi harus disertai pengendalian 

pembangunan berkualitas dan persebaran penduduk yang seimbang. 

Dengan berbagai karakteristik dan keunikan yang dimiliki, Kota 

Semarang telah berhasil dalam melakukan proses pembangunan 

daerah untuk mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Hal 

ini dapat dilihat dari capaian keberhasilan beberapa indikator makro, 

salah satunya adalah kualitas pembangunan manusia di Kota Semarang 

yang selalu berada pada kategori tinggi dalam skala Provinsi Jawa 

Tengah maupun nasional
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Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia 

memiliki tren meningkat dan mampu mencapai angka 83.19 pada tahun 

2019 atau tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi 

Jawa Tengah. Pencapaian ini meningkat 0.79 persen dari angka yang 

ditargetkan.

Sebagai upaya mempertahankan tren positif pemerintah setempat 

menginisiasi sejumlah inovasi program. Jika dilihat dari sisi indikator 

pertumbuhan ekonomi, Kota Semarang mengandalkan sektor industri 

pengolahan sebagai salah satu tumpuan dalam menopang perekonomian 

daerah. Pada tahun 2019, sektor industri pengolahan berkontribusi 

sebesar 27.44 persen pada pendapatan daerah.

Namun, dibalik capaian positif Indeks Pembangunan Manusia, terdapat 

kontradiksi yang merupakan koreksi terhadap keberhasilan peningkatan 

Indeks Pembangunan Manusia. 

Dengan demikian, maka diperlukan penanganan lebih lanjut terhadap 

persoalan itu, yang antara lain mencakup kurangnya akses pelayanan, 

informasi dan pengetahuan ibu mengenai kondisi kesehatan dan 

kehamilannya, serta pendampingan ibu hamil yang masih minim sehingga 

beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak. 

Gambar: Lawang Sewu, Semarang
Sumber: Pinterest.com

Lawang Sewu
Semarang
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Tingginya Angka Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB) yang diperparah dengan tingginya jumlah kasus 

ibu hamil risiko tinggi, ibu hamil dengan anemia dan Kurang Energi 

Kronik (KEK) masih menjadi sorotan bidang kesehatan oleh Pemerintah 

Kota Semarang. Dalam menyikapi masalah multidimensional ini, seluruh 

jajaran Pemeritah Kota Semarang secara sinergis, mengusulkan inovasi 

program terpadu dan berkelanjutan secara kolaboratif dengan bergerak 

bersama seluruh stakeholder. 

Program SAN PIISAN (Sayangi Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang) 

menjadi program inovasi layanan kesehatan sebagai bentuk solusi 

permasalahan kesehatan ibu dan anak, baik secara promotif, preventif 

maupun kuratif. Inovasi itu mampu memutus penyebab kematian ibu dan 

bayi yang disebabkan oleh  “empat terlalu”, mencakup, terlalu tua hamil 

yaitu usia melebihi 35 tahun, terlalu muda yaitu kurang dari 20 tahun, 

terlalu banyak anak mencapai lebih dari empat, terlalu 

dekat jaraknya dengan   kehamilan   sebelumnya   yaitu 

kurang  dari  dua  tahun dan  tiga terlambat; terlambat  

mengambil keputusan, terlambat sampai pelayanan 

kesehatan, dan terlambat mendapatkan kesehatan.

Upaya preventif dari inovasi SAN PIISAN dimulai dari 

layanan Program Calon Pengantin Bugar Produktif 

Menuju Keluarga Idaman “Tugu Muda”. Dalam 

program itu, calon pengantin wajib mengikuti 

edukasi kesehatan reproduksi, KB, perlindungan 

perempuan dan anak, serta perkawinan. Program 

Tugu Muda merupakan kolaborasi   dan integrasi 

beberapa dinas yaitu Dinas Kesehatan, Kantor 

KUA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(DP3A), Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 

(Disdalduk KB), dan TP PKK Kota Semarang. 

Kegiatan ini dilaksanakan di setiap kecamatan dan 

setiap calon pengantin mendapatkan sertifikat 

setelah mengikuti kegiatan Tugu Muda sebagai 

syarat melakukan pernikahan.

Tugu Muda
Semarang
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Program selanjutnya adalah pendampingan bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas 

dan Bayi akan mendapatkan pendampingan (homecare) ibu hamil di 

masyarakat oleh petugas surveilans kesehatan (Gasurkes) meliputi 

deteksi dini faktor risiko, penanganan gawat darurat (gadar), penyediaan 

transportasi, jaminan pembiayaan, program perencanaan dan penanganan 

komplikasi, dan pemberian makanan. 

Selain pendampingan ibu hamil, inovasi SAN PIISAN juga memfasilitasi 

pekerja perempuan di perusahaan yang hamil dan nifas atau mempunyai 

bayi dengan mendapatkan keistimewaan berupa kelas ibu hamil, cuti 

hamil atau melahirkan, waktu untuk menyusui, Pelayanan KB dan KIA, 

OASIS (Ojek ASI), dan edukasi kesehatan. 

Program Pendampingan Ibu Nifas & Bayi Baru Lahir dengan petugas 

Kesehatan Ibu dan Anak (Gasurkes KIA) akan berkunjung ke rumah 

keluarga target sebagai upaya preventif dan promotif untuk mencegah 

kehamilan risiko tinggi. Data semua ibu hamil dan ibu nifas tercatat secara 

digital melalui sistem berbasis android yaitu SiGaspol (Sistem Gasurkes 

Pelaporan Online).

Gambar: Pelangi Nusantara ala Pemerintah Kota Semarang
Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2020
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Semua itu dilengkapi dengan Pelangi Nusantara, yakni, upaya kuratif untuk 

bayi baru lahir yang perlu mendapatkan perawatan dan pemantauan 

intensif selama 90 hari dan ibu hamil yang menderita anemia dengan 

pemberian Tablet Fe dan pemberian makanan tambahan (PMT). Bagi 

balita Gizi Buruk, upaya kuratif dilakukan sebagai deteksi dini pelayanan 

gizi dan penyuluhan kesehatan anak serta remaja upaya preventif dan 

promotif (Wisata Edukasi TK, SD, SMP, SMA) dan upaya kuratif dan 

rehabilitatif (Intervensi Gisi Buruk dan Stunting).

Program untuk remaja di Kota Semarang mendapatkan pelayanan 

promotif preventif yaitu Gen-Hebat (Generasi sehat, Bugar dan tangguh) 

melalui program pemeriksaaan Indeks Massa Tubuh (IMT), tes kebugaran, 

pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), edukasi/ konseling, dan deteksi 

dini faktor resiko.

Dampak positif yang dirasakan dari inovasi SAN PIISAN antara lain 

meningkatnya kesehatan ibu dan bayi sehingga dapat menurunkan angka 

kematian ibu dan bayi selama 5 tahun terakhir. Tingkat keberhasilan pada 

tahun 2014 sebesar 39.39%, setiap tahunnya menunjukkan evaluasi yang 

progresif dan mengalami peningkatan hingga mencapai angka 71.43% di 

tahun 2019. (Sumber : Data Kota Semarang, 2020)

Pemerintah Kota Semarang sangat berperan dalam mencapai keberhasilan 

penurunan angka kematian ibu dan bayi. Semakin responsif pemerintah 

daerah, penurunan angka kasus akan semakin mudah dicapai. Hal 

tersebut juga diperkuat dengan sistem informasi dan pencatatan kejadian 

secara baik dan progresif sehingga dapat membantu pemerintah dalam 

memutuskan kebijakan yang sesuai. 

Tidak mengherankan jika Kota Semarang kembali mendapat Penghargaan 

Pembangunan Daerah (PPD) 2020 dengan predikat kota terbaik 

pertama setelah sebelumnya juga menjuarai PPD 2019 di tingkat kota\
Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan bentuk evaluasi 

kreatif yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas setiap 

tahunnya, dalam rangka memberikan penghargaan kepada pemerintah 

daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dengan prestasi terbaik 

dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan.
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Kampung Tematik

Kampung Tematik adalah salah satu inovasi dari Pemerintah Kota 

Semarang untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar, 

khususnya, peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal warga miskin 

dan prasarana dasar permukiman.

Kampung Tematik merupakan suatu wilayah di bawah administrasi 

kelurahan yang menunjukkan jati diri/identitas/makna masyarakat atas 

suatu potensi lokal yang ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. 

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan potensi lokal, dan meningkatan kualitas lingkungan 

permukiman. Selain itu juga mengangkat kearifan lokal dalam mengelola 

potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Inovasi wilayah Kampung Tematik memperhatikan beberapa hal, seperti, 

mengubah perkampungan kumuh menjadi bersih dan tertata dengan 

Gambar: Kampung Tematik di Kota Semarang Tahun 2020
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2020
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peningkatan penghijauan wilayah yang intensif, partisipasi masyarakat 

aktif, dan pemberdayaan masyarakat setempat dengan mengangkat 

potensi sosial ekonomi. 

Pelibatan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) sangat penting dalam upaya membangun karakteristik 

lingkungan melalui pengembangan potensi lokal yang dimiliki suatu 

wilayah.

Inovasi Kampung Tematik memberi banyak manfaat bagi warga, antara 

lain; pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan yang 

lebih baik dan tertata, pertumbuhan dan peningkatan ekonomi lokal yang 

berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga, mendukung trademark 

wilayah menjadi ikonik, memberikan pengaruh positif pada warga 

setempat seperti perubahan mindset dan perilaku warga, keberdayaan 

masyarakat, memberi pengaruh positif dan daya tarik bagi kampung-

kampung lainnya di kelurahan tersebut maupun kelurahan lainnya agar 

terpicu dan terpacu untuk mewujudkan tematik serupa. 

Selain itu juga muncul titik–titik kunjungan baru di setiap kecamatan/

kelurahan yang tidak semuanya terpusat di tingkat kota dan menggugah 

pengusaha untuk memberikan CSR-nya (program Tanggung jawab 

Sosial Perusahaan atau korporasi) untuk mereplikasi Kampung Tematik 

di wilayah lain.

Hingga tahun 2020, terdapat 32 Kampung Tematik (kelurahan) yang 

tersebar di 10 kecamatan di Kota Semarang. Dampak positif dari inovasi 

Kampung Tematik ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan 

dari tahun 2016 (4,85 persen) menjadi 3,98 persen pada tahun 2019. 

Selain itu, terjadi perubahan mindset masyarakat tentang pentingnya 

peran dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi warga 

dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Dengan kata lain, warga aktif bergerak menjadi subyek perubahan, tidak 

hanya menjadi obyek pasif, yang hanya menunggu bantuan.  Mungkin 

inilah keberhasilan yang sesungguhnya.
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Cerita
Kotak #4

Niat awal adalah mewawancarai Walikota Semarang, Hendar Prihadi. Waktu 
sudah ditentukan, semua sudah disipkan. Namun, rencana tinggal rencana. 
Ketika waktu wawancara tiba, Walikota Hendi, sapaan akrab Hendar Pribadi, 
tidak bisa ditemui meski hanya untuk beberapa menit saja, karena sakit.

“Mungkin kecapekan,” ujar salah satu stafnya. Maklum, saat itu adalah masa 
kampanye untuk pilkada dan Hendi mendapat amanah dari warga untuk 
kembali bertarung dalam Pilkada 2020.

Kalau pun  tidak karena Pilkada – yang kemudian dimenanginya untuk 
masa jabatan kedua, 2020-2025 --  Hendi bukan tipe pejabat yang hanya 
mendengarkan laporan. Dia adalah jenis pejabat yang tak bisa diam di kursinya. 
Lapangan adalah wilayah kerjanya. Dia tak sulit ditemi sedang blusukan di 
kampung-kampung, berbincang dengan warga adalam kesempatan apa pun 
dengan bahasa sehari-hari, jalan kaki bersama warga, nongkrong di pinggir 
jalan dan segala kegiatan yang mendekatkannya dengan warga kota. Dia 
adalah tipe pejabat yang dekat dengan warganya. Semua yang dia lakukan 
supaya bisa menyerap aspirasi murni warga.  Itu sebabnya, dia sangat sibuk.

Semarang lima tahun terakhir berbenah secara signifikan. Kota ini menjadi kota 
yang nyaman dan aman sebagai tempat tinggal. Barangkali inilah satu-satunya 
kota yang akulturasi Jawa, Arab dan Tionghoa berlangsung secara alamiah dan 
tanpa gangguan yang berarti. Bahkan sampai saat ini, segala upaya intoleransi 
majal di kota ini.

Ikon kota, Warak Ngendog, merupakan cermin akulturasi budaya di kota itu. 
Warak adalah hewan mitologi yang kepalanya menyerupai naga, tubuhnya 
seperti unta dan keempat kakinya menyerupai kaki kambing, menunjukkan 
perpaduan antara tiga etnis besar itu.

Warak Ngendhog dibuat dalam bentuk mininya, lengkap dengan telur, 
menjadi souvenir khas pada perayaan Dugderan, suatu festival rakyat khas 
Kota Semarang yang sangat meriah, berlangsung pada awal bulan Ramadhan, 

Kolaborasi,
Bukan Kompetisi
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untuk menyambut  Ramadhan, sekaligus merupakan upaya dakwah tentang 
kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kota tua yang selama puluhan tahun kumuh yang gelap kalau malam tiba, disulap 
menjadi kawasan yang tertata dan menjadi salah satu destinasi wisata utama 
Kota Semarang.  Kawasan itu juga merupakan penanda pusat perdagangan 
pada era kolonial sejak abad ke-17. Sekitar 50 bangunan dengan arsitektur 
Belanda masih berfungsi dengan sangat baik termasuk bangunan-bangunan 
ikonik seperti Gereja Blenduk, Jembatan Mberok, Gedung Balaikota pada masa 
ini yang sekarang menjadi Gedung Keuangan Papak, juga Gedung Societit De 
Harmonis yang kini menjadi Bank Mandiri.  Jalannya tidak beraspal, tetapi khas 
seperti pada hampir semua bagian kota lama di Eropa yang menggunakan tegel. 

Kota Lama Semarang saat ini juga menyuguhkan berbagai kegiatan dengan stan-
stan menarik dan unik yang menawarkan beragam barang kuno khas Semarang, 
juga ada Pasar Klitikan. Bangunan yang kini disulap sebagai café, mengingatkan 
kita pada café-café di Amsterdam dan kota-kota di Eropa lainnya.

Persoalannya adalah banjir, yang meski sudah jauh berkurang, tetap saja 
mengganggu pada saat-saat tertentu. 

Kota Semarang seperti organisme yang bergerak sampai ke sudut-sudut kota 
yang dulu seperti tempat ‘jin buang anak’. Sekarang, wilayah itu berkembang 
menjadi pusat-pusat kebudayaan lokal Semarangan, dengan produk-produk 
khas kota dengan Masyarakatnya bergairah, dengan berbagai kegiatan yang 
mendapat dukungan Pemkot.

“Kegagalan” bertemu dengan Walikota Hendi juga seperti ‘blessing in disguise’ 
karena beberapa hari setelah kami tiba di Jakarta, media memberitakan, Hendi 
‘tersenggol’ Covid-19 dan harus diisolasi mandiri.

Jadi, kami mewawncarai Kepala Bappeda, Dr. Bunyamin M.Pd, yang selama 
lima tahun terakhir mendampingi Walikota Hendi.

Kami memulai dengan meminta penjelasan mengenai kilas balik pencapaian 
kota Semarang.

“Sepanjang yang saya ketahui  dalam proses pembangunan kota Semarang ini, 
saya mengenal betul pola Pak Wali yang menggerakkan semua unsur. Dulu ada 
istilah BBM, Blackberry Messanger, nah BBM yang sangat populer di masyarakat 
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itu dipakai Pak Wali sebagai daya ungkit dalam proses pembangunan, sebagai 
akronim dari Bergerak Bersama Membangun. Dari posisi inilah Pak Wali menata. 
Beliau selalu menyampaikan, kota ini besar, penduduknya banyak, sehingga 
butuh perubahan perubahan mendasar. Kalau kita hanya mengandalkan 
anggaran yang bersumber dari APBD, bisa saja, tetapi butuh waktu sekian puluh 
tahun. Itu bahasa Pak Wali,” jelasnya.

“Bergerak Bersama Membangun Semarang”, sebagai suatu sikap yang terwujud 
dalam diri semua yang terlibat dalam pembangunan kota untuk menyumbangkan 
tenaga dan pikiran dalam pembangunan Kota Semarang. Semua itu penting 
menumbuhkan kesadaran dan kecintaan semua pihak akan kotanya. Melalui 
“Bergerak Bersama Membangun Semarang”,  ditumbuhkan sikap kepeloporan, 
sinergi, dan kolaborasi untuk menjaga kota dan melakukan inovasi serta 
kreativitas dalam membangun kota tanpa meninggalkan budaya dan karakter 
lokal.

Maka, pembangunan dilakukan dengan proses yang melibatkan para pihak, 
pemerintah tentu, perguruan tinggi jangan ditinggalkan, kemudian para 
pengusaha jangan ditinggal, kemudian publik dalam hal ini masyarakat dan 
tokoh agama tidak boleh dilepaskan, sehingga pola pendekatan pembangunan 
top down, buttom up dan partisipatif itulah yang dikembangkan. Yang  bottom 
up diperkuat melalui dua jalur jalur pertama adalah Musrenbang  yang terkawal, 
dimulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional. Sebelum 
kelurahan,  ada pra Musrenbangkel. Pak  Wali memberi nama Rembug Warga.

Rembug Warga merupakan forum musyawarah warga tahunan di tingkat RW 
untuk membahas dan merumuskan usulan prioritas yang dilakukan melalui 
penggalian potensi sarana dan prasarana, ekonomi, sosial dan budaya di 
tingkat RT/RW sebagai bahan masukan pelaksanaan Musrenbangkel dan akan 
disinergikan dengan prioritas pembangunan Kecamatan.

Rembug Warga ini difasilitasi oleh pemerintah kota, dalam hal ini Bappeda, 
melalui Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi Informasi atau Simperda 
SIM yang ada di perencanaan pembangunan daerah, yang mengawal usulan 
masyarakat dari tingkat paling bawah. Sistemnya sudah kami gandengkan, 
sehingga tidak bisa nanti di Musrenbang di kecamatan mendadak ada  usulan 
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baru tanpa menjawab kebutuhan.  Dengan begitu kami bisa bertanya apa 
urgensinya kok ada perubahan di tingkat kecamatan. Seluruh proses itu 
didampingi  dan dikawal.

Pra Musrenbang Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Pra Musrenbangcam 
adalah forum musyawarah untuk membahas dan mensinergikan hasil 
Musrenbangkel serta membahas rancangan daftar skala prioritas sebagai 
bahan Musrenbangcam dengan memperhatikan perencanaan pembangunan 
kota.

Dalam konteks yang diusulkan, itu menjawab indikator mana yanng harus bawa 
dulu, karena  Pemkot punya alat ukur di RPJMD maupun RKPD, terutama untuk 
tahunan. Kedua,  kita ambil dari e-Pokir,  Pokok pokok Pikiran Dewan DPRD.  Ada 
sistem yang dibangun dan setiap anggota dewan  bisa memasukkan usulannya.

Pada saat ketemu masyarakat saat reses, hasil potret reses dinotulenkan, 
kemudian dimasukan di e-Pokir,  tetapi kalau sudah tidak ada tempat, masih 
punya lagi untuk e- Sarapa (Saran dan Harapan). Masyarakat bisa langsung 
memasukan usulan mendadak dalam konteks yang luas yang belum masuk di 
pokok pokok pikiran. Usulan anggota dewan ini dibawa supaya tidak mengulang 
usulan dia pada saat musrenbang kelurahan dan kecamatan wilayah dapil 
mereka.

Kalau Musrenbang, anggota dewan di dapil itu, tanpa melihat partainya,  
diundang secara resmi.   Dia hadir di kecamatan bersama Bappeda yang 
mengkoordinasikannya. Intinya konstituen-nya mesti mengadu ke wakilnya 
dan pemerintah harus melayani masyarakat. Proses bottom up dan top down 
digandeng di RKPD.

Bisa diuraikan bagaimana Semarang mengajak daerah sekitarnya untuk 
maju? 

Kami di Bappeda selaku tim perencana kami harus menangkap maksud Pak 
Wali. Kalau beliau mengarahkan begini, kita mesti harus kembangkan kedepan. 
Misalnya  untuk penguatan pariwisata,  beliau memberikan reasoning kalo 
pariwisata digarap nanti bisa berkembang semua pihak bisa berpartisipasi.  
Yang punya modal buat hotel, buat restoran, yang modalnya kecil bisa buat 
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warung tegal, buat angkringan, buat handycraft, semu sampai yang kecil-kecil,  
sampai tukang parkir pun bisa kita berdayakan. Setelah itu kita kombinasikan 
di sektor yang bergerak, kami punya PHRI, yang sudah berkembang.  Kalau  ke 
semarang jangan cuma Semarang, hinterland-nya juga harus dibawa.

Sebenarnya keunggulan Semarang karena enggak hanya fokus di Semarang.  
Daerah daerah lain justru mendukung  bagaimana semarang ini bisa mengajak  
daerah daerah satelit ini ataupun yang agak jauh itu tapi masih sejalur itu untuk 
bareng bareng maju. Itu sebenarnya isu yang sangat menarik dan menjadi 
perhatian dari semua tim penilai untuk melihat. ini memang suatu keunggulan. 
Kalau misalnya semarang itu  egois,  daerah lain mungkin enggak akan berfikir 
seperti itu.

PHRI bergabung. Dinas pariwisata kami yang mem-backup kegiatan. Contohnya, 
dia punya kelompok kerjanya di daerah wisata Kedung Sepur. Kendal-Semarang- 
Ungaran- Salatiga- Grobogan, kita gandeng termasuk Demak. Nah disinikan 
juga  berkembang, Grojokan Sewu ada di Kendal. Boleh jadi orang dari luar kota 
mereka bawa kesitu, bahkan agak sedikit jauh diluar hinterland. Beberapa agen 
wisata bahkan sudah bekerjasama dengan Bali. Jadi orang asing itu datangnya 
ke Bali, tapi kita bolehlah ke Semarang satu-dua hari. Nanti bergerak kesana. 
PHRI sudah men-cover sampai sana, jadi tidak mau maju sendiri.

Kalau diskusi sama saya Pak Wali selalu mengatakan, “Mas kita ini enggak lagi 
jamannya berkompetisi. Kalau kompetisi itu akan ketemunya menang dan kalah 
itu enggak ada manfaatnya. Kalau Indonesia mau hebat,  kota dan kabupatennya 
harus hebat.  Kalau kota dan kabupaten hebat mesti provinsinya nanti hebat. 
Kalau semua provinsinya hebat, Indonesia akan hebat. Jadi ke depan jangan lagi 
berkompetisi, tapi yang kita bangun kedepan itu adalah kolaborasi.”

Dengan pemikiran seperti itu, Pak Wali membangun kerjasama dengan berbagai 
daerah, sampai ke Pemalang pun kami  mendampingi beliau membuat MOU 
antar pimpinan daerah.

Nanti tinggal tingkat kebutuhan. Kami dengan Solo juga kerjasama. Itu contoh 
lainnya.  Kami  merawat heritage, tetapi heritage-nya Semarang tak seindah 
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Solo, karena solo dulunya kerajaan pasti luar biasa dan sudah dari jauh 
hari berkecimpung d bidang itu. Kami kan baru menata heritage.  Nah dari 
perkembangan itu kita bekerja sama dengan Solo.  Nanti Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Bappeda kita bisa sharing,  bisa connect langsung.

Bagaimana mengajak masyarakat untuk mengembangkan community 
based tourism development?

Yang teman-teman Bappenas kunjungi waktu itu di suatu desa yang ada mini 
teaternya, itu Desa Wisata Kandri. Desa Kandri terletak di Kecamatan Gunung 
Pati  Sekarang sudah kita siapkan homestay dan sudah beroperasi. Keseriusan 
Pemkot menjadikan Kandri sebagai tujuan wisata unggulan diwujudkan 
dengan peresmian 138 homestay. Wisatawan yang menikmati keindahan Desa 
Kandri  bisa menginap di rumah-rumah penduduk yang sudah ditata sehingga 
memenuhi standar homestay, sebagian sudah dilengkapi WiFi gratis sebagai 
fasilitas penunjang Wisata Digital, tujuan wisata eksotis yang dilengkapi spot-
spot  Instagramable, terutama untuk wisatawan domestik. 

(Desa Kandri terletak Kecamatan Gunung Pati, sekitar 40 menit dengan 
kendaraan pribadi, menuju ujung Barat Kota Semarang, terletak di dataran 
tinggi sehingga hawanya sejuk karena lokasinya tak jauh dari Gunung Ungaran.  
Di tengah desa terdapat Waduk Jatibarang, salah satu unggulan obtek wisata 
di sampung Goa Kreao. Kandri ditetapkan sebagai desa wisata melalui Surat 
Keputusan Wali Kota Semarang No. 690/211 Tahun 2012)

Kita mendorong anak-anak kelas tujuh sampai kelas sembilan untuk melihat 
desa, terjun merasakan kehidupan desa, dengan menginap beberapa hari 
di sana, sehingga juga baik untuk pembinaan karakternya. Dulu kan kalau 
study tour jauh-jauh ke Solo atau ke Yogya, sekarang di kotanya sendiri saja. 
Kalau ke Solo atau Yogya harus dengan orangtua. Kami bekerjasama dengan 
Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASita dan Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI . Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
mengkoordinasikan itu, termasuk melatih pemandu-pemandu wisata, nah itu 
kita belajar dari Bali, beberapa teman studi ke sana, setelah pulang kita undang. 
Kami belajar dari kelompok-kelompok di kampung tematik yang berhasil 
seperti di Kelurahan Karanganyar yang luar biasa (sebagai catatan, kelurahan 
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Karanganyar dikenal Kampung Jajanan, salah satu dari tujuh kampung tematik 
yang lolos lomba ekonomi kreatif kampung tematik, dengan spesialisasi 
jajan pasar). Itu bisa untuk contoh curug Gondoriyo di Ngaliyan, yang lama 
diabaikan.  Pak Wali dan Bu Wali hadir saat pembinaa, melihat kekurangannya 
apa, lalu dilengkapi, seperti akses yang diperleba, tempat parkis, apakah ada 
lahan penduduk yang bisa disewa, nanti yang mengelola warga kampung, 
yang juga membantu dengan jualan makanana, angkringan, di situ wedang 
serehnya enak sekali kalau malam.

Terus disini juga ada SMK Theresiana, yang punya jurusan patiseri, nah ini 
dikerahkan juga, bagaimana anak-anak Theresiana ini berkembang buka 
outlet angkringan, ibu-ibu di kampung bisa menitipkan makanan, mereka yang 
mengelola. Saya sesekali datang, karena di situ ada musik, jenisnya beragam. 
Kalau malam Minggu musiknya Koes Plus, malam Senin keroncong, malam 
Selasa, lain lagi, orangnya ganti-ganti, mereka main saja di tempat, tidak 
berkeliling, jadi tidak mengganggu pengunjung.  Orang kasih uang, seperak, 
dua perak, minta lagu. Ini semua ditata ole teman-teman pariwisata, ada 
pembinaan juga.

Yang ketiga, bagaimana cara membuat event yang menarik. Pada tahun 2020 
semula kita punya event besar, di antaranya summit untuk kota sehat. Semua 
sudah dirancang, sudah siap, untuk sekitar April-Mei. Musrembangwil juga 
baru selesai, tetapi dua minggu kemudian pandemi dan semua dibatasi.

Kami ingin tahu bagaimana menggerakkan partisiipasi warga, 
bagaimana warga bisa punya sense of belonging terhadap program-
progran yang diprakarsai pemerintah…

Setiap hari Selasa,  Kamis, kadang Jumat atau Sabtu, minimal dua kali 
seminggu, Pak Wali jalan sehat ke kampung-kampung dengan masyarakat. 
Kami semua OPD mendampingi. Anggota DPRD juga diberitahu, jadi DPRD 
juga ikut mendengarkan keluhan rakyat. Jadi kita mendengarkan bareng 
bareng, supaya tidak ada hambatan. Komunikasi politik yang macet di ruang 
formal bisa dicairkan dalam kegiatan informal seperti ini.
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Jam enam kurang beliau sudah jalan, beliau memotret langsung yang dilihat, 
lalu nanti ada dialog warga dengan pimpinan OPD.  Warga kan pintar ya. 
Pak Wali diilewatkan jalan yang jelek, nah nanti dalam dialog antara warga 
dengan Pak Wali dan pimpinan OPD, mereka mengadukan soal jalan tadi 
dengan bahasa yang sangat halus. Lalu Pak Wali me-refer itu ke kepala dinas 
yang bersangkutan, meminta segera ditindaklanjuti, kapan jadinya, harus 
dikatakan langsung di depan warga, lalu diminta untuk bilang kapan dimulai, 
kapan selesai. 

Kalau pada tanggal yang disampaikan belum dimulai atau belum selesai, Pak 
Wali akan ngendika, “Ini nomor saya, lapor Pak Hendi, ada portal yang kami 
siapkan untuk partisipasi masyarakat.”  Kalau ada pengaduan kan terbaca.  
Pak Wali mengajari kalau sudah dikerjakan, fotonya dipasang di Instagram jadi 
rakyat tahu sudah dikerjakan.

Kuncinya di social media, khususnya Instagram itu, jadi mendorong rakyat 
untuk melaporkan. Masyarakat juga berfungsi sebagai pengawas, jadi aparat 
pemeritah kota betul-betul abdi yang dipilih masyarakatnya.  Masyarakat 
yang menentukan, kapan dimulai, kapan selesai. Kalau tidak saya laporkan. Ini 
kesadaran rakyat kan luar biasa….

Nah, dari perasaan itu rakyat terasa terlayani. Kita yang di dinas, OPD teknis 
tidak berani main-main, tidak berani sembrono karena rakyat langsung WA 
atau dipasang di Instagram. Kalau sudah di medsos, waahhh… 

 Bagaimana semangat Pak Wali ini sampai ke bawahannya?

Setiap bulan Pak Wali memimpin TEPRA di Semarang, sehingga tahu persis 
serapan anggarannya seperti apa capaian fisiknya sampai dimana. Tepra 
adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran, untuk mendorong 
penyerapan anggaran secara optimal sekaligus pengawasan terhadap realisasi 
anggaran.   Pimpinan OPD juga diberi waktu untuk menyampaikan sesuatu

Pak Wali punya tim inti bu tim survei independen sebut saja intelijen saya 
tidak pernah tahu siapa orangnya. Pak Wali  bisa datang ke satu institusi. 
Kalau ada tumpukan kertas, sampah yang tak terurus,  rumputnya tinggi,  
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dipotret.  Semua itu dipaparkan pada acara TEPRA. Contohnya waktu saya di 
Dinas Pendidikan. Saya pikir semua sudah saya tata baik, ternyata timnya Pak 
Wali masih menemukan kekurangannya. Di depan kantor rumputnya tinggi, 
sampahnya numpuk, kenapa yang dekat tidak tahu, begitu teguran Pak Wali.  Di 
depan kantor kan jalan raya besar Jln Dr Wahidin. Ini kan  kan urusannya Dinas 
Lingkungan Hidup, mestinya. Nah itu dipotret.

Masalah kecil jangan biarkan masalah kecil, kata Pak Wali. Kenapa sampai 
kebersihan  dipikirkan, karena Pak Wali mengembangkan pariwisata dengan 
tiga kunci utama. Kita tidak bisa membandingkan Semarang dengan Solo atau 
Yogya, maka Pak Wali menciptakan destinasi wisata dengan kemasan baru, 
mana yang bisa ditata dan dijual.  Itu contoh. Maka ditambah ada kampung 
kampung tematik yang bisa dikunjungi, sampai di Gunung Pati sekarang sudah 
dibina oleh kelompok fashion karena di situ satu-satunya penghasil batik yang 
menggunakan pewarna alam. Itu yang sekarang dibina.

Terus yang kedua, apa yang dikembangkan? Kebersihan. Kalau kita menjaga 
kebersihan, orang yang berkunjung pasti happy di kota dan bisa tinggal lebih 
lama karena kerasan.  Jadi Dinas Lingkungan Hidup menghitung betul kebutuhan 
anggaran untuk menyapu jalan dan jangan dipersulit karena ini yang kita jual. 
Satu lagi, kuliner.  Ini termasuk kita bina, kita dorong,  ada soto Pak Man, soto 
Pak Wito yang taste nya beda lagi,  dulu kecil tapi sekarang sudah berkembang. 
Ada nasi gandul,  yang aslinya dari kota Pati. Kalau ketemu teman saya selalu 
bilang,  ‘nJenengan sudah di Semarang, sebaiknya ke Pati, merasakan nasi 
gandul Pati yang asli. Juga Bandeng Juwana, yang beda sekali dengan bandeng 
yang lain, segar dan tidak bau tanah.  Lalu ada juga jambu delima dari Demak, 
durian Petruk dari Jepara, di sini disilang yang keluar dari Gunung Pati namanya 
durian Monti. 

Pak Wali ini sosok yang sangat detil. Pak Wali menghitung anggaran dengan 
sangat detil.  Kami di Bappeda harus sangat hati-hati menghitung. Bu Wakil kan 
juga dulu dari swasta murni, jadi meneliti usulan anggaran itu detil sekali. Jadi 
saya bilang sama teman-teman, jangan sekali-sekali berbohong, lebih baik kita 
matur apa adanya.
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Selain itu, Pak Wali ini  kalau sedang cuti, saya tidak boleh sebut Pak Wali. Kalau 
mau ketemu, beliau telepon,  bilang, “Mas, kula Hendi saking Lempongsari…” 
Jadi betul-betul merendah, sehingga orang sungkan. Sikapnya terhadap tokoh 
agama dan tokoh masyarakat juga begitu. Tetapi kalau ditanya apakah semua 
menyukai gaya Pak Hendi, namanya kehidupan ya, ya pasti ada saja yang 
kurang cocok dengan beliau. Kalau saya, kan saya tahu bagaimana cara beliau 
memimpin kota ini, terus melakukan terobosan demi terobosan yang dilakukan 
kalau anggaran tidak cukup.

Pak Wali juga sering menelepon kalau melihat lampu di ruangan saya masih 
menyala pukul 8 malam. Mas di mana ini? Saya masih di kantor, Pak. Lha 
kenapa jam segini masih di kantor. Menandatangani  kenaikan angka kredit 
guru-guru itu. Nanti untuk kenaikan pangkat. Ternyata Pak Wali sudah di lantai 
di ruangan bawah, lalu beliau naik ke lantai dua, ke ruangan saya. Dia menyapa, 
‘Nglembur ya Mas’. 

 Bagaimana Pak Wali memahami kota Semarang? 

Beliau mempelajari betul kelemahan kota ini. Setelah kelemahannya 
ditemukan, beliau bergerak sambil selalu mengingatkan, sudahlah, 
perencanaan pembangunan itu enggak usah ndakik-ndakik mercusuar tetapi 
tidak membumi. Contohnya, Semarang itu kan kotanya dikenal karena rob dan 
banjir yang luasannya mencapai 41-45 persen. Yang terakhir rob di Semarang 
adalah tahun 2017, tahun 2018 tinggal genangan sedikit. Pak Wali tahu jalur-
jalur sungai di Semarang dan mencari cara yang kreatif untuk menanganinya. 

Pak Wali juga punya tim sampai di bawah. Jadi bukan dari atas turun gubernur 
walikota sekda turun, tapi punya tim yang bergerak untuk meyakinkan rakyat, 
pemerintah ini akan menolong kalian, gak menyengsarakan, walaupun maaf, 
ada juga yang kalau orang Jawa bilang, diwenehi ati ngrogoh rempelo.  

Pak Wali tahu bagaimana merespons kebutuhan masyarakat bawah, 
mencarikan solusi untuk hampir semua aspek kehidupan mereka.
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S. Dokter Terbang

Provinsi termuda ini sangat menarik dicermati. 

Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan UU Nomor 20 

Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. 

Dengan luas mencapai 75.467 KM2, Kalimantan Utara terdiri atas 

wilayah perkotaan, perdesaan, terpencil, perbatasan dan kepulauan 

yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota.

Kondisi infrastruktur wilayah Kalimantan Utara khususnya di Daerah 

Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) secara umum banyak 

mengalami keterbatasan, seperti jalan yang belum memadai, akses 

komunikasi yang terbatas, akses transportasi yang sebagian besar 

menggunakan jalur sungai dan pesawat perintis, serta fasilitas 

pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Semua itu berdampak 

kesejahteraan masyarakat di wilayah itu. 

Untuk  meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di DTPK, 

Pemerintah Provinsi membuat berbagai kebijakan di bidang 

pemerintahan, pendidikan maupun kesehatan, agar terjadi 

pemerataan kesejahteraan warga, baik di perkotaan, daerah 

terpencil, perbatasan maupun kepulauan.
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Di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi berupaya keras untuk 

meningkatkan aksesabilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan 

berkualitas. Kementerian Kesehatan sejauh ini telah melakukan 

beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di DTPK, 

yaitu melalui pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan 

prasarana, peningkatan pembiayaan, pengadaan perbekalan, obat dan 

alat kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masalah 

kendala yang dihadapi, sehingga perlu diatasi bersama-sama dengan 

pemerintah daerah setempat.

Guna menjamin pelayanan kesehatan di kecamatan dan desa-desa, 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltara telah membangun puskesmas 

dan puskesmas pembantu. Namun pelayanan di Puskesmas biasanya 

hanya sampai pada tingkat dokter umum, padahal ada beberapa 

penyakit yang semestinya menjadi kompetensi dokter spesialis atau 

tindakan medik spesialistik. Karena itu selayaknya masyarakat di DTPK 

juga bisa mendapatkan pelayanan dokter spesialis untuk penyakit-

penyakit tertentu.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan dokter spesialis bagi masyarakat 

yang berada di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan di 

Kalimantan Utara, maka Pemerintah Provinsi Kaltara telah meluncurkan 

program dokter terbang yang merupakan model pelayanan jemput 

bola. Pada pelayanan dokter terbang, tim yang didukung oleh beberapa 

dokter dengan spesialisisasi berbeda-beda mendatangi warga di DTPK. 

Mereka  menggunakan moda transportasi darat, sungai, laut maupun 

udara untuk 

memberikan 

pe layanan 

s e c a r a 

langsung



Bab IV
Inovasi222

Meskipun program dokter terbang mendapat respon positip dari 

masyarakat, bukan berarti program ini tidak memiliki kendala. 

Selama 3 tahun pelaksanaannya terdapat kendala yang menghambat 

implementasi Program Dokter Terbang. 

Kendala itu antara lain, pertama,  belum adanya regulasi yang dimiliki 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait pelayanan kesehatan di 

daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.

Kedua, belum adanya nota kesepahaman antara pemangku kepentingan 

yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Ikatan Dokter Indonesia 

dan penyedia jasa penerbangan sehingga pelaksanaan dokter terbang 

sering mengalami kendala, mulai dari penundaan kegiatan bahkan 

hingga tidak dapat dilaksanakan. 

Ketiga, Belum adanya dukungan peralatan medis yang memadai untuk 

mendukung diagnosa dokter spesialis sehingga pelayanan kurang 

optimal.

Gambar: Realisasi Pelayanan Dokter Terbang
Sumber: Dinas Kesehatan Kalimantan Utara
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Semua kendala itu perlu segera dicarikan solusinya mengingat 

pelayanan dokter terbang adalah sebuah program strategis yang 

sangat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Selain 

itu juga berkaitan erat dengan salah satu misi Kalimantan Utara yaitu 

Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri, dengan salah 

satu programnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, serta berdaya saing tinggi.

Tentang Inovasi

Pelaksanaan pelayanan dokter terbang selain mendukung perwujudan 

agenda Nawacita kelima, juga berkaitan erat dengan tema Rencana 

Kerja Pemerintah tahun 2020 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia 

untuk Pertumbuhan Berkualitas.

Kesehatan merupakan aspek penting dalam 

mewujudkan peningkatan sumber daya 

manusia. Kalau manusianya sehat,  maka 

seluruh aktifitas dalam berbagai sendi 

kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, 

pendidikan dan lain-lain berjalan lebih dengan 

lancar tanpa gangguan berarti sehingga upaya 

untuk meningkatkan sumber daya manusia 

dapat terwujud. 

Pada proses selanjutnya, peningkatan 

sumber daya manusia berdampak terhadap 

kemampuan masyarakat untuk bekerja lebih 

baik, menciptakan kreatifitas dan inovasi serta 

daya saing sehingga mampu mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas
Ruang lingkup inovasi  adalah pada perubahan 

tatakelola dan pelayanan publik bidang 

Tugu Cinta Damai
Tanjung Selor, Kaltara
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kesehatan khususnya di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan 

di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan fokus kegiatannya adalah 

Pelayanan Dokter Terbang.

Tujuan dan Sasaran pelaksanaan inovasi dokter terbang meliputi :

Dalam jangka pendek, atara lain, terbentuknya Tim Pelayanan Kesehatan 

di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), adanya regulasi 

untuk DTPK, adanya nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara dengan operator penerbangan dalam negeri untuk 

pelayanan kesehatan ke DTPK, adanya nota kesepakatan antara 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Ikatan Dokter Indonesia 

Provinsi Kalimantan Utara, tersedianya peralatan medis untuk 

mendukung pelayanan kesehatan Dokter Terbang dan tersedianya 

pelayanan dokter spesialis bagi masyarakat di DTPK.

Dalam jangka menengah Jangka menengah antara lain; tersedianya 

alat kesehatan yang lengkap untuk menunjang pelayanan kesehatan 

oleh dokter spesialis, anggaran yang mendukung pelayanan kesehatan 

oleh dokter spesialis di DTPK serta pelayanan kesehatan dengan dokter 

spesialis secara komprehensif di wilayah itu.

Dalam jangka panjang antara lain;  menurunnya Angka Kesakitan dan 

Kematian di Provinsi  Kalimantan  Utara dan Tercapainya Universal Health 

Coverage dalam pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara.

Kebaruan inovasi yang dikembangkan pada tahun 2019 dibandingkan 

tahun sebelumnya terletak pada adanya regulasi yang berisi tentang 

sasaran pelayanan, jenis layanan, pembinaan, pengawasan dan 

pelaporan;  nota kesepakatan dengan pemangku kepentingan yaitu 

Pemerintah Provinsi Kaltara, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltara dan 

penyedia jasa penerbangan (Susi Air dan Avia Star) serta tersedianya 

peralatan medis untuk mendukung diagnosa dokter.

Layanan dokter terbang  dilaksanakan sejak tahun 2017, dimulai dengan 

dukungan dana APBD Provinsi Kaltara sebesar Rp 250 juta. Lokasi yang 

dikunjungi pada tahun 2017 tersebut adalah Desa Binai Kabupaten 

Bulungan dan Desa Sanur Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan. 
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Kedua desa tersebut merupakan desa terpencil dengan akses 

transportasi yang sulit dibandingkan dengan desa lainnya. Program 

dokter terbang perdana ini telah melayani 264 pasien.

Melihat antusiasme masyarakat dan manfaat serta dampak yang 

ditimbulkan oleh program dokter terbang itu, pada tahun 2017 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Kesehatan kembali 

melaksanakan program dokter terbang dengan cakupan lebih luas 

dengan dukungan dana lebih besar yaitu Rp 632 juta

Gambar: Petugas kesehatan siap terbang ke daerah perbatasan Kaltara.
Sumber: kaltim.tribunews.com

Empat daerah yang menjadi sasaran program pada tahun 2017 ini 

yaitu Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan 

Long Ampung di Kabupaten Malinau. Ketiga kecamatan di Kabupaten 

Malinau tersebut merupakan daerah perbatasan dengan Malaysia yang 

akses transportasinya hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang. 

Kalaupun dijangkau melalui transportasi darat, rutenya harus memutar 

ke Provinsi Kalimantan Timur dengan waktu tempuh sekitar empat hari 

dari ibukota Kaltara. Itupun  kalau tidak hujan karena sebagian besar 

jalan yang dilalui masih berupa tanah. Pada musim hujan jalanan tidak 

bisa dilalui oleh kendaraan bermotor.
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Kecamatan lainnya yang dijangkau program dokter terbang adalah 

Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. Daerah ini masuk kategori 

daerah terpencil dengan akses transportasi darat dan sungai yang sulit. 

Total pasien yang terlayani program terbang ini melonjak drastis pada 

tahun 2018,  yaitu  767 pasien atau meningkat 190 persen dibandingkan 

tahun 2017.

Program dokter terbang terus berlanjut sampai tahun 2019.  Sejak 

digulirkan pada tahun 2017 sampai dengan Oktober 2019, didukung 

sebesar Rp. 3.539.000.000, secara kumulatif, program ini telah 

menjangkau 46 daerah dengan 3.539 pasien. 

Pada tahun 2019 Pelayanan dokter terbang diarahkan pada tiga 

kecamatan yaitu Kecamatan Pujungan, Kecamatan Lumbis dan 

Kecamatan Krayan. 

Ketiga kecamatan tersebut masuk dalam kecamatan perbatasan di 

Kabupaten Malinau (Kecamatan Pujungan) dan Kabupaten Nunukan 

(Kecamatan Lumbis Ogong dan Kecamatan Krayan) yang berbatasan 

langsung dengan Negara Tetangga Malaysia.

Gambar: FGD dengan Bappeda Kalimantan Utara 
dan Camat dari Kecamatan Pujungan.
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a. Kecamatan Pujungan

Untuk menuju ke Kecamatan Pujungan bisa menggunakan transportasi 

Udara sekitar satu jam, dengan jumlah penumpang terbatas (enam) 

atau transportasi sungai dengan waktu tempuh dua hari satu malam.

Selama pelayanan jumlah pasien sebanyak 74 orang, dengan rincian 

57 orang pasien penyakit dalam dan 17 orang pasien dokter spesialis 

kandungan.

Tabel 2 di bawah memperlihatkan biaya berobat ke dokter spesialis 

per pasien bagi warga Pujungan. Karena RSUD terdekat dari Pujungan 

yang memiliki layanan dokter spesialis adalah RSUD Tanjung Selor 

maka hitungannya menggunakan transport ke Tanjung Selor. 

Jika kita kalikan jumlah pasien yang berobat pada pelayanan dokter 

terbang yaitu sebanyak 74 pasien dengan biaya berobat per pasien 

sebesar Rp. 6.000.000,  maka biaya yang dikeluarkan warga Pujungan 

untuk berobat sebanyak Rp. 444.000.000. Jika dibandingkan 

dengan keseluruhan biaya kedatangan Tim Dokter Terbang 

(transportasi, akomodasi, konsumsi dan honor dokter) yang sebesar 

Rp. 106.000.000,- maka terdapat selisih atau penghematan yang 

merupakan nilai ekonomis dari program dokter terbang ke Pujungan 

sebesar Rp. 338.000.000,-.

Tabel 2. Biaya Berobat Ke Dokter Spesialis Per Pasien Bagi Warga Pujungan

No. Rincian Biaya (Rp) Jumlah (Rp)

1. Transport Pujungan - 
Tanjung Selor PP

1.600.000,- x 2 Orang
(termasuk pendamping) 3.200.000,-

2. Transport lokal di 
Tanjung Selor

200.000,- x 2 Orang 
(termasuk Pendamping) 400.000,-

3. Biaya Konsumsi 5 hari 150.000,- x 5 x 2 Orang 1.500.000,-

4. Biaya Penginapan 2 malam x 300.000,- 600.000,-

5. Biaya Berobat 300.000,- 300.000,-

Jumlah 6.000.000,-

Sumber : Pengolahan Data Tim Efektif, 2019
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b. Kecamatan Lumbis Ogong

Lokasi berikutnya adalah Desa Tau Lumbis Kecamatan Lumbis Ogong 

Kabupaten Nunukan. Di lokasi Desa Tau Lumbis terdapat 10 desa yang 

berdekatan satu sama lain. Desa Tau Lumbis merupakan desa yang 

berada di garis batas Indonesia – Malaysia. Jumlah penduduknya 

adalah 793 dengan 167 KK. 

Untuk menuju lokasi pelayanan menggunakan transportasi sungai 

dengan waktu tempuh tujuh jam dari Desa Mansalong dengan kondisi 

sungai yang berjeram dan arusnya deras. 

Selama dua hari berada di Tau Lumbis, sebanyak 232 pasien 

mendapatkan pelayanan maksimal dengan dukungan peralatan 

yang memadai. Pasien terdiri terdiri dari 11 pasien dokter spesialis 

kandungan, 149 pasien dokter spesialis penyakit dalam dan 76 pasien 

dokter spesialis anak. 

Tabel 3. Biaya Berobat Ke Dokter Spesialis Per Pasien Bagi Warga Tau Lumbis

No. Rincian Biaya (Rp) Jumlah (Rp)

1. Transport Tau 
Lumbis - Mansalong 
PP

900.000,- x 2 Orang 
(termasuk pendamping) 1.800.000,-

2. Transport Mansalong 
– RSUD Malinau PP

100.000,- x 2 Orang 
(termasuk Pendamping) 200.000,-

3. Biaya Konsumsi 4 hari 150.000,- x 3 x 2 Orang 1.200.000,-

4. Biaya Penginapan 2 malam x 300.000,- 600.000,-

5. Biaya Berobat 300.000,- 300.000,-

Jumlah 4.100.000,-

Sumber : Pengolahan Data Tim Efektif, 2019

Tabel 3 di atas memperlihatkan biaya berobat ke dokter spesialis 

per pasien bagi warga Tau Lumbis. 
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Gambar : Transportasi Sungai menuju Tau Lumbis
Sumber: Sekretariat PEPPD

Karena RSUD terdekat dari Tau Lumbis yang memiliki layanan dokter 

spesialis adalah RSUD Malinau maka hitungannya  menggunakan 

transport ke Malinau. 

Jika kita kalikan jumlah pasien yang berobat pada pelayanan dokter 

terbang yaitu sebanyak 232 pasien dengan biaya berobat per pasien 

sebesar Rp. 4.100.000 maka biaya yang dikeluarkan warga Tau Lumbis 

untuk berobat sebanyak Rp. 951.200.000. 

Jika dibandingkan dengan keseluruhan biaya kedatangan Tim Dokter 

Terbang (transport, akomodasi, konsumsi dan honor dokter) yang 

sebesar Rp. 113.400.000,- maka terdapat selisih atau penghematan yang 

merupakan nilai ekonomis dari program dokter terbang ke Tau Lumbis 

sebesar Rp. 837.800.000.
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c. Kecamatan Krayan

Kecamatan ketiga yang menjadi tempat pelayanan kesehatan adalah 

Kecamatan Krayan Selatan. Untuk menuju ke kecamatan ini satu-

satunya tranportasi yang bisa digunakan adalah transportasi udara.

Dalam dua hari pelayanan dokter terbang di Krayan Selatan, tim 

dokter telah melayani 269 orang, terdiri dari pasien dokter spesialis 

kandungan sebanyak 54 orang, pasien dokter spesialis penyakit 

dalam sebanyak 135 orang dan pasien dokter spesialis anak sebanyak 

80 orang. Ini adalah jumlah pasien terbanyak dibanding dua daerah 

sebelumnya.

No. Rincian Biaya (Rp) Jumlah (Rp)

1. Transport Long Layu - Long 
Bawan PP

1.000.000,- x 2 Orang
(termasuk pendamping) 2.000.000,-

2. Transport Long 
Bawan – Nunukan PP

1.080.000,- x 2 Orang
(termasuk pendamping) 2.160.000,-

3. Transport lokal di Nunukan 200.000,- x 2 Orang 
(termasuk Pendamping) 400.000,-

4. Biaya Konsumsi 5 hari 150.000,- x 5 x 2 Orang 1.500.000,-

5. Biaya Penginapan 2 malam x 300.000,- 600.000,-

6. Biaya Berobat 300.000,- 300.000,-

Jumlah 4.960.000,-

 Sumber: Pengolahan Data Tim Efektif, 2019.

Tabel 4 di atas memperlihatkan biaya berobat ke dokter spesialis per 

pasien bagi warga Krayan Selatan. 

Tabel 4. Biaya Berobat Ke Dokter Spesialis Per Pasien Bagi Warga Kecamatan Krayan Selatan
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Karena RSUD terdekat dari Krayan yang memiliki layanan dokter 

spesialis adalah RSUD Nunukan maka hitungannya menggunakan 

transport ke Nunukan. Jika kita kalikan jumlah pasien yang berobat 

pada pelayanan dokter terbang yaitu sebanyak 269 pasien dengan 

biaya berobat per pasien sebesar Rp. 4.960.000 maka biaya yang 

dikeluarkan warga Krayan Selatan untuk berobat sebanyak Rp. 

1.334.240.000. 

Jika dibandingkan dengan keseluruhan biaya kedatangan Tim Dokter 

Terbang (transportasi, akomodasi, konsumsi dan honor dokter) yang 

sebesar Rp. 120.000.000,- maka terdapat selisih atau penghematan 

yang merupakan nilai ekonomis dari program dokter terbang ke 

Krayan Selatan sebesar Rp. 1.214.240.000. 

Sama halnya dengan di Pujungan dan Tau Lumbis, adanya 

penghematan ini berarti bahwa program dokter terbang tidak hanya 

bermanfaat secara sosial yaitu meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat tetapi juga bermanfaat secara ekonomi yaitu adanya 

penghematan pengeluaran penduduk yang berobat.

Nilai Ekonomis; Penghematan

Pelaksanaan layanan dokter terbang dengan dukungan peralatan medis 

portable dan stakeholder ekternal yaitu operator penerbangan serta 

Ikatan Dokter Indonesia berjalan lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan 

dapat berjalan sesuai rencana, kualitas pelayanan, yakni, akurasi diagnosa 

yang dilakukan oleh tim dokter spesialis, meningkat. 

Pelaksanaan layanan dokter terbang ke DTPK tidak hanya bermanfaat 

secara sosial tetapi juga mempunyai nilai ekonomis yang cukup besar. 

Dari tiga daerah tujuan, ada selisih biaya sebesar Rp 2,39 Miliar. Dengan 

program dokter terbang, terjadi penghematan yang lumayan besar.
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Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan akan 

terus dilaksanakan dengan memperluas cakupan daerah tujuan melalui 

penambahan jumlah dokter spesialis lainnya agar kebutuhan pelayanan 

kesehatan masyarakat di DTPK dapat terpenuhi. 

Untuk itu diperlukan peningkatan koordinasi yang intens dan terus 

menerus antar pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal 

dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di DTPK sehingga program 

terus berlanjut dengan kualitas pelayanan yang meningkat. 

Gambar: Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, kab/kota Tahun 2012-2018

Gambar: Konservasi Mangrove dan Bekantan, Tarakan

Sumber: objekwisatakaltara2017.blogspot.com
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Berikut disampaikan capaian kinerja dampak berupa Usia Harapan 

Hidup, Angka Kemiskinan dan Pengeluaran Perkapita yang disajikan per 

kabupaten/kota.

Berdasarkan Gambar 1, tampak bahwa Harapan Hidup masyarakat 

Kalimantan Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 cenderung 

mengalami peningkatan. Hal ini salah satunya disebabkan meningkatnya 

derajat kesehatan masyarakat.

Dari sisi pengeluaran perkapita (Gambar 2), menunjukkan kinerja yang 

baik, dimana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami 

peningkatan dari dari tahun ke tahun.

Gambar: Pengeluaran per Kapita Provinsi Kalimantan Utara dan Kab/Kota Tahun 2015- 2018
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Cerita
Kotak #5

Desa Tau Lumbis merupakan salah satu desa di Kecamatan Lubis Hulu, Kabupaten 
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang tepat berada di perbatasan Indonesia-
Malaysia. Jumlah penduduknya 793 orang dengan 167 KK

Di wilayah kecamatan itu terdapat tiga desa, yakni Desa Lipaga, Desa Kabungolor 
dan Desa Tetagas – dari 10 desa yang saling berdekatan -- yang berada di wilayah 
‘abu-abu’, seperti wilayah tanpa negara, yang dipersoalkan Malaysia sebagai 
‘outstanding boundary problems’ selama 40 tahun.  

Sejak tahun 2016, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat telah membangun 
ketiga desa itu.  Dengan kebulatan tekad warganya, ketiga desa itu bisa 
dipertahankan sebagai wilayah NKRI, ditandai dengan pangakuan pihak Malaysia 
melalui penandatanganan MoU di Kuala Lumpur tanggal 18 November 2019. 

Kondisi jalanan pada kecamatan ini belum ada yang diaspal dan belum memiliki 
akses antar desa. Medan yang ditempuh sangat sulit, karena perjalanan dari 
Mansalong ke Tau Lumbis melewati sungai giram-giram besar.

Pada pertengahan bulan Maret 2020, kami mengikuti Pemprov Kalimantan Utara 
melakukan site visit ke Desa Tau Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu Kabupaten 
Nunukan, Kalimantan Utara. Perjalanan dimulai dari Tarakan ke Malinau 
menggunakan pesawat sekitar 40 menit.

Dari ibukota Malinau kami menggunakan mobil ke Desa Mansalong sekitar 45 
menit setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan long boat menyusuri Sungai 
Sembakung hingga ke Desa Tau Lumbis, sekitar lima jam.

Suku yang tinggal di Tau Lumbis adalah Dayak Tahol. Menurut warga, Tau dalam 
Bahasa Dayak Tahol adalah akar, lumbis artinya datar. Desa Tau Lumbis merupakan 
bentangan tanah yang datar.

Setelah 5 Jam 
Diayun Jeram
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Perjalanan hari itu lumayan cepat, karena menurut banyak orang, kalau cuaca 
kurang bersahabat, bisa sampai tujuh jam, dan kemungkinan bertaruh nyawa jika 
kondisi arus sungai tidak bersahabat. 

Desa Tau Lumbis hanya bisa dicapai dengan transportasi sungai yang arusnya 
deras, berjeram dengan banyak giram.  Selama di perjalanan kami melewati 
beberapa pos pengamanan perbatasan. 

Desa Tau Lumbis belum teraliri listrik dan sinyal telepon baru masuk sekitar bulan 
Maret 2019. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, sehari-hari menggunakan genset 
atau aki dengan bahan bakar yang dibeli dari Mansalong dengan harga sekitar Rp 
25.000 – Rp 30.000 per liternya. 

Setelah mengarungi sungai sekitar 5 jam, kami disambut hangat oleh warga Desa 
Tau Lumbis. Desa ini merupakan salah satu desa yang pernah dikunjungi oleh 
Dokter Terbang. Menurut Kepala Desa Tau Lumbis, Panus Langkau, pada bulan 
Oktober 2018 desa itu menjadi salah satu fokus layanan dokter terbang yang 
terdiri dari empat spesialis, yaitu spesialis anak, kandungan dan penyakit dalam. 
Pelayanan dokter terbang ke desa itu hanya terjadi waktu itu.  

Warga sangat antusias atas kedatangan dokter terbang pada waktu itu. Semuanya 
memeriksakan diri baik yang sakit maupun tidak. Selain influenza, warga banyak 
menderita penyakit maag atau asam lambung. Anak-anak sekolah pun tidak 
terbiasa sarapan pagi sehingga  mudah sakit dan berpotensi memengaruhi 
tumbuh kembang. 

Warga desa berharap, pelayanan dokter terbang bisa didapatkan dua-tiga 
kali  dalam setahun. Selain pengobata medis dari para dokter spesialis, warga 
berharap dibekali dengan pengetahuan medis dasar agar dapat menanggapi 
keadaan darurat. Penyakit yang sering dialami warga desa Tau Lumbis adalah 
influenza. Kalau ada yang menderita penyakit berat dilarikan ke Desa Mansalong 
melalui jalur sungai. 

Di Desa Tau Lumbis hanya tersedia puskesmas pembantu (pustu) yang terdiri dari 
2 orang bidan. Karena tidak ada listrik, puskesmas tidak dapat menyimpan obat-
obatan yang perlu dalam lemari pendingin seperti vaksin untuk imunisasi dasar. 
Namun kadang ada juga kunjungan dokter terapung dari Puskesmas.  
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Di desa itu hanya terdapat satu  sekolah dasar dengan 84 murid. Sebagian besar 
pengajarnya adalah guru honorer.  Pekerjaan sehari-hari warga desa adalah 
petani menanam pisang, yang sebagian besar untuk dikonsumsi pribadi.  Sebelum 
adanya sinyal telekomunikasi masuk ke Desa Tau Lumbis, maka akses informasi 
melalui Pos Pengamanan Perbatasan karena ada jaringan wifi di sana. 

Dengan situasi ekonomi seperti itu, bisa dibayangkan, bagaimana sulitnya 
masyarakat mengakses pelayanan kesehatan kalau di Pustu tidak tersedia obat. 
Kalau berobat ke Desa Mansalong, biaya naik perahu sangat mahal, sekitar Rp 
800.000 pulang-pergi (sudah termasuk subsidi). Kalau carter perahu jauh lebih 
mahal, bisa mencapai Rp  8-10 juta. 

Kondisi itulah yang terus membayangi kami dalam perjalanan kembali ke 
Mansalong, dengan kapal yang sama, dan sepanjang malam sebelum kami 
bertolak menuju Jakarta.

Tarian Selamat Datang Kalimantan Utara



Gambar: Kelingking Beach, Bali
Sumber: unsplash.com



Gambar: Pulau Padar, NTT
Sumber: unsplash.com 





Gambar: Kawah Ijen, Banyuwangi
Sumber: unsplash.com






