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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga 

Prosiding “Knowledge Sharing Pembangunan Daerah” Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Kami 

menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mulai dari saat pelaksanaan kegiatan 

sampai dengan penyusunan prosiding kegiatan ini, khususnya Tim Kementerian PPN/Bappenas. 

Knowledge Sharing Pembangunan Daerah yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 

29 – 30 Agustus 2018 merupakan salah satu media untuk melihat permasalahan wilayah antar daerah dan 

cara penyelesaian masalah yang berbeda-beda antar wilayah. Dengan adanya knowledge sharing dapat 

mereplikasi daerah yang dianggap berhasil. Knowledge Sharing Pembangunan Daerah diharapkan mampu 

memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana 

pembangunan dan kreativitas implementasinya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memperkuat kerja sama 

dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang 

lebih bermutu.   

 Akhir kata, kami berharap, Prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan kebijakan pembangunan, baik di level nasional maupun di daerah. Tak lupa mohon masukan 

dan saran terhadap prosiding kegiatan ini, karena kami memahami masih banyak kekurangan dan 

ketidaksempurnaan. Terima kasih. 

 

 

Jakarta,  Oktober 2018 

Panitia 
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LAPORAN DIREKTUR PEMANTAUAN, EVALUASI  

DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH 

PADA 

KNOWLEDGE SHARING PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 

BATU, 29 AGUSTUS 2018 

 

Bapak Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 

Bapak Gubernur Provinsi Jawa Timur 

Ibu Walikota Batu 

Bapak Walikota Palu 

Saudara Kepala Bappeda Provinsi, atau yang mewakili 

Saudara Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, atau yang mewakili 

Saudara Tim Penilai Independen 

Saudara Tim Penilai Utama 

Saudara dan hadirin yang Kami Hormati 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian 

 
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada 

hari ini kita dapat melaksanakan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah tahun 2018. Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memiliki tugas untuk 

melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Salah 

satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjaring serta mendisemenasikan praktik-praktik cerdas 

pembangunan daerah. Untuk itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional mengundang Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta para 

pihak (stakeholders) pembangunan lain untuk berdiskusi terkait pembangunan daerah dalam bentuk 

knowledge sharing. Beberapa tujuan dari kegiatan ini adalah: (i) memberikan nilai tambah pada hasil 

evaluasi pembangunan daerah; (ii) membagikan praktik-praktik cerdas pembangunan daerah; (iii) 

memperkaya penulisan success story atau lesson learned pembangunan daerah; dan (iv) mendapatkan 
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masukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan daerah secara khusus dan pembangunan 

nasional secara umum. 

Bapak/Ibu yang kami hormati, 

Kegiatan knowledge sharing dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten/kota dan swasta. Selain itu, juga turut dilibatkan pihak akademisi dan profesional 

di bidang pembangunan. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dorongan semangat bagi 

masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan dan kreativitas 

implementasinya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memperkuat kerja sama dan kemitraan dengan para 

pemangku kepentingan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih bermutu.  

Knowledge sharing akan dilakukan selama 2 hari dalam bentuk workshop dan kunjungan lapangan. 

Pada hari pertama akan dilaksanakan workshop dengan menghadirkan narasumber dari perwakilan 

provinsi, kabupaten, dan kota terbaik penerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2018, yaitu 

Bappeda Provinsi Jawa Timur, Bappeda Kabupaten Tegal, dan Bappeda Kota Palu.  Narasumber 

diharapkan menyampaikan: 

 Profil daerah: potensi, sektor unggulan dan fokus pembangunan daerah 

 Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan 

 Strategi dan inovasi percepatan pembangunan daerah 

 Inovasi yang dilakukan dalam pelayanan publik dan inovasi lainnya 

 Skema sinkronisasi perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan 

 Pengalaman internal daerah dalam mengikuti proses Penghargaan Pembangunan Daerah : 

proses, hasil dan rencana tindak lanjut 

Pelaksanaan workshop pada hari kedua Knowledge Sharing Pembangunan Daerah akan 

menghadirkan narasumber dari tuan rumah, yaitu Bappeda Kota Batu dan Jatim Park Group. Setelah 

pelaksanaan workshop, kegiatan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah akan dilanjutkan dengan 

kunjungan lapangan ke lokasi agrowisata dan salah satu wahana Jatim Park di Kota Wisata Batu, Jawa 

Timur.  

Demi kelancaran pelaksanaan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2018 ini, kami 

mengharapkan kerja sama serta partisipasi aktif dari seluruh peserta. Selain itu, kepada seluruh peserta, 

kami juga berharap dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini.  

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu, baik dari Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten/Kota, maupun pihak lain atas kesediaannya berpartisipasi pada kegiatan ini. Kehadiran dan 

partisipasi Bapak/Ibu tentunya akan memberi nilai tambah pada kualitas acara ini. 

Bapak/Ibu yang kami hormati, 
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Demikian kami sampaikan, semoga pelaksanaan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 

2018 ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses, serta memberikan hasil yang bermanfaat bagi kita 

semua.  

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, Kepada Bapak Deputi kami mohon dapat membuka acara ini 

secara resmi. 

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon 

maaf sebesar-besarnya. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
 

Batu, 29 Agustus 2018 

Direktur  Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah 

Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

 

 

Agustin Arry Yanna 
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KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

SAMBUTAN 

DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 

Pada Acara  

KNOWLEDGE SHARING PEMBANGUNAN DAERAH  

TAHUN 2018 

 

Batu, 29 Agustus 2018 

 

Yang  terhormat Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, Walikota Palu atau yang mewakili, 

Bupati Tegal atau yang mewakili 

Yang terhormat Kepala Bappeda atau yang mewakili, Tim Penilai Independen,  Tim Penilai Utama, 

dan Perwakilan Tim Penilai Teknis Penghargaan Pembangunan Daerah 

serta hadirin peserta knowledge sharing yang saya muliakan 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 

 

Bapak/Ibu yang saya hormati 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada 

hari ini kita dapat berada di tempat ini dalam keadaan sehat wal’afiat untuk melaksanakan Knowledge 

Sharing Pembangunan Daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya. 

Hadirin peserta Knowledge Sharing yang saya hormati, 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, salah satu tahapan penting dalam perencanaan pembangunan yaitu tahapan evaluasi. 

Pelaksanaan evaluasi berperan penting dalam memberikan masukan dalam setiap tahapan dalam 

perencanaan pembangunan nasional. Peran penting evaluasi semakin diperkuat dengan telah 

ditetapkannya PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa 

Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari 
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intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. Dalam aturan tersebut evaluasi dilakukan 

pada tahap perencanaan (ex-ante), pada saat pelaksanan (on-going), dan setelah kebijakan selesai 

dilaksanakan (ex-post). Evaluasi ex-ante dilakukan sebelum rencana dilaksanakan untuk menentukan 

fokus kebijakan dan anggaran prioritas. Dalam tahap pelaksanaan, evaluasi on-going dilakukan untuk 

mengendalikan pembangunan menuju target pembangunan yang ditetapkan. Kemudian setelah rencana 

dilaksanakan, dilakukan evaluasi ex-post untuk mengidentifikasi pencapaian hasil pembangunan serta 

lesson learned dari keberhasilan/kegagalan yang ada.   

Pelaksanaan evaluasi pembangunan nasional tentu saja tidak lepas dari hasil evaluasi pembangunan 

daerah. Salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian 

PPN/Bappenas yaitu Anugerah Pangripta Nusantara (APN) atau yang sekarang dikenal dengan nama 

Penghargaan Pembangunan Daerah (atau PPD). Penghargaan Pembangunan Daerah pada dasarnya 

merupakan salah satu mekanisme apresiasi Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah 

berdasarkan hasil evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah dan pencapaian hasil 

pembangunannya. 

Hadirin yang saya hormati, 

Anugerah Pangripta Nusantara (APN) telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan pada tahun 2018, 

berubah menjadi “Penghargaan Pembangunan Daerah” dengan mempertimbangkan perluasan ruang 

lingkup evaluasi yaitu tidak hanya pada dokumen perencanaan namun juga pada pencapaian 

pembangunan daerah.  Dalam penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2018, penilaian 

dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga lain, dan penyerahan penghargaan diberikan 

langsung oleh Bapak Presiden RI. 

Untuk mengetahui keberhasilan-keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 

berdasarkan hasil Penghargaan Pembangunan Daerah, maka perlu dilaksanakan knowledge sharing 

pembangunan daerah sebagai upaya pembelajaran bersama bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Pelaksanaan knowledge sharing ini diharapkan dapat memberikan manfaat utamanya bagi pemerintah 

daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya masing-masing, mengingat Pemerintah 

Daerah memegang peranan krusial untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah.  

Meskipun dalam paradigma good governance dituntut adanya sinergi antar komponen (stakeholders) 

didalamnya atau dengan kata lain tidak ada institusi yang dominan, akan tetapi dalam kenyataan saat ini, 

peran pemerintah cenderung dominan apabila dibandingkan dengan pihak (domain) lainnya, terlebih 

pada saat pelaksanaan otonomi daerah, dimana kewenangan Pemerintah Daerah sangat besar, melalui 

fungsi pengaturan yang memfasilitasi sektor swasta dan masyarakat serta fungsi administratif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kemampuan melakukan inovasi-inovasi dan keberanian 

menerapkan inovasi dalam wilayah administrasinya, kepala daerah dan aparaturnya adalah penggerak 
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yang cukup vital dalam upaya membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Bapak/Ibu Sekalian, 

Pada kesempatan ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Daerah (Bapak 

Gubernur/Walikota/Bupati), Kepala Bappeda, para tim penilai Penghargaan Pembangunan Daerah, serta 

para peserta yang hadir dalam acara ini. Kami berharap keterlibatan semua pihak dalam acara ini akan 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan baik di pusat dan utamanya di daerah. 

Demikian kami sampaikan, dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim, dengan ini acara knowledge 

sharing pembangunan daerah tahun 2018 resmi dibuka. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

Batu, 29 Agustus 2018 
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 

Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

 

Taufik Hanafi 
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Sambutan  

Workshop Knowledge Sharing Pembangunan Daerah  

Tahun 2018 

Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur 

Batu, 30 Agustus 2018 

 

Yang saya hormati Ibu Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah 

Kementerian PPN/ Bappenas, 

Yang saya hormati Tim Penilai Independen dan Tim Penilai Utama Penghargaan Pembangunan 

Daerah Tahun 2018, 

Yang saya hormati Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau yang mewakili, 

 

Yang pertama ijinkan kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Plt. Kepala Bappeda Provinsi 

Jawa Timur secara bersamaan sedang mendampingi Bapak Gubernur Jawa Timur di Singapura untuk 

menghadiri knowledge sharing keberhasilan yang dicapai selama masa kepemimpinannya. Pada 

kesempatan kali ini kami beritahukan bahwa Kami sedang dalam masa transisi kepemimpinan. Banyak 

pejabat-pejabat yang sudah purna sementara agenda-agenda terkait dengan perencanaan khususnya 

kewajiban RPJMD teknokratik yang sudah mulai dilakukan administrasi tentang visi-misi gubernur 

terpilih. Hari ini saya harus mewakili Bapak Plt. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur. 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. 

 

Mengawali pertemuan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir 

dalam rangkaian acara Workshop: Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 

dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik pula, ijinkan saya 

mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Direktorat Pemantauan, 

Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah  Kementerian PPN/Bappenas 

yang telah memilih Jawa Timur sebagai lokasi diselenggarakannya acara ini. Dan 

Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Direktur beserta pejabat-pejabat di 

Bappenas, Tim Penilai Independen, dan Tim Penilai Utama, Bappeda Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Saya 

berharap semoga kehadiran Bapak/Ibu di rangkaian acara sejak kemarin dapat menghasilkan output 
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outcome sesuai yang diharapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan secara khusu di 

daerah dan di Nasional. 

 

Bapak/Ibu yang saya hormati,  

A. Dasar Evaluasi Pembangunan 

Kegiatan evaluasi pembangunan telah diamanatkan dalam UU 25 tahun 2004 tentang sistem 

perencanaan pembangunan nasional, yaitu merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan 

pembangunan yang meliputi (i) penyusunan, (ii) penetapan, (iii) perencanaan, serta (iv) evaluasi 

pelaksanaan perencanaan.  

Kedudukan evaluasi semakin penting dengan ada nya Perpres No 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi 

proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Setiap daerah mempunyai isu, 

karakteristik serta kapasitas yang berbeda dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan 

maupun mengimplentasikan perencanaan tersebut. 

UU 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, juga mengamanatkan daerah 

untuk menyusun rancangan pembangunan daerah sesuai kewenangannya supaya satu kesatuan sistem 

perencanaan pembangunan nasional melalui koordinasi, sinergi, dan harmonisasi oleh perangkat daerah 

yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. 

 

Bapak/Ibu yang saya hormati,  

B. Input Output Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 

Penghargaan pembangunan Daerah merupakan proses evaluasi dalam bentuk ajang penghargaan yang 

dinilai berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan daerah, proses penyusunan RKPD, dan capaian 

pembangunan di daerah. Penilaian penghargaan diharapkan dapat memberikan dorongan dan semangat 

untuk masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu perencanaan pembangunan. Selain itu, 

pemberian penghargaan diharapkan dapat memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan 

dan mewujudkan perencanaan yang lebih bermutu.  Penghargaan Pembangunan Daerah 2018 telah kita 

lalui dan diserahkan langsung oleh Presiden RI di forum pembukaan Musrenbang RKP 2019 kepada 

pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang dinilai baik dalam perencanaan dan pencapaian 

pembangunan termasuk dalam hal inovasi. Dengan adanya penghargaan ini dapat mendorong Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota dapat berlomba-lomba untuk menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, 

konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan, serta menciptakan inisiatif bagi pemerintah 

daerah untuk mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan lebih baik dan 

berkualitas. 

Menurut saya, kegiatan knowledge sharing pembangunan daerah dapat format workshop dan kunjungan 

lapangan yang digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas, sebagai salah satu tindak lanjut dari kegiatan 

Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2018 memiliki nilai yang sangat strategis. Ada output yang 
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ingin dicapai yaitu succes story dan leason learned ppembangunan daerah sebagai bagian dari upaya 

pembelajaran bersama baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekaligus sebagai wadah 

untuk meningkatkan kualitas daerah.  

 

Hadirin para undangan yang berbahagia, 

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki arti yang sangat penting. Karena kita bekerja 

di institusi perencanaan yang juga memiliki peran strategis. Sebagai institusi yang menjadi motor utama 

dalam membantu kepala daerah dalam merencanakan kebijakan-kebijakan strategis dalam mewujudkan 

visi-misi menjadikan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tantangan dihadapan kita semakin berat, era 

pembangunan sudah tidak ada lagi batas antar negara dan semua serba memanfaatkan elektronik digital, 

era industri for point zero, era dimana kita akan memasuki bonus demokrasi dan middle income trap 

membuat kita harus menyiapkan dan meningkatkan kompetensi agar kita tidak semakin tertinggal 

dengan negara lain. Kita melihat bahwa arus pasar antar negara sangat bebas termasuk arus  barang, jasa, 

modal, investasi, dan tenaga kerja. Persaingan keras yang terjadi merupakan tantangan sekaligus peluang 

apabila telah dibekali persiapan matang. Sangat penting dalam kesiapan sumber daya manusia yang 

berdaya saing dan berinovasi menjadi kata kunci. 

 

Hadirin para undangan yang berbahagia, 

C. Penutup 

Kegiatan ini diharapkan dapat memberi nilai tambah dalam evaluasi daerah dan berbagai informasi 

tentang praktek-praktek cerdas dari daerah dapat dimasukkan dalam rangka peningkatan pembangunan 

daerah. 

Terimakasih kepada seluruh Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah 

Kementerian PPN/Bappenas dan terimakasih pula kepada narasumber yang telah hadir untuk berbagi 

informasi tentang informasi dan inovasi di daerahnya.  

Bapak/Ibu yang saya hormati, demikianlah hal-hal yang dapat disampaikan pada rangkaian acara 

Workshop Knowledge Sharing Pembangunan Daerah. Saya berharap agar acara ini berjalan dengan 

lancar, dan mari kita jadikan ajang ini sebagai wadah melakukan perbaikan kinerja dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan Rahmat oleh Allah 

SWT. 

  

Demikian Terimakasih 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabrakatuh. 

 

Batu, 30 Agustus 2018 

Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur 

Ir. Sigit Panoentoen, M.Si 
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Paparan Pengembangan Knowledge Sharing  

Pembangunan Daerah  

Oleh: 

Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian  

Pembangunan Daerah 

Kementerian PPN/Bappenas 

Batu, 30 Agustus 2018 

 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. 

Ijinkan kami memaparkan pentingnya penyelenggaraan kegiatan knowledge sharing pembangunan 

daerah. 

 

Bapak/Ibu yang berbahagia, 

Sesuai dengan arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas terdapat 2 hal yang 

sangat mendesak mengenai industri for point zero dan middle income trap. Hal 

tersebut akan menjadi latar belakang atau background untuk penyusunan 

teknokratik  RPJMN 2020 – 2024.  

Knowledge Sharing Pembangunan Daerah merupakan salah satu media untuk 

melihat permasalahan wilayah antar daerah  dan cara penyelesaian masalah 

yang berbeda-beda antar wilayah. Dengan adanya knowledge sharing dapat 

mereplikasi daerah yang dianggap berhasil. 

 

Bapak/Ibu yang saya hormati, 

A. Tujuan Kegiatan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah  

Pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun  2018 yang telah dilaksanakan, ternyata 

menjadi perbincangan banyak pihak dan daerah terbukti dengan berita online yang banyak beredar 

mengenai kegiatan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 

antara lain, yaitu: 
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1. Memberikan nilai tambah pada hasil evaluasi pembangunan daerah 

2. Mengelola praktek-praktek cerdas dari Daerah 

3. Membagikan praktek-praktek cerdas kepada pemangku kepentingan sebagai alternatif solusi 

4. Mendapatkan masukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan daerah secara khusus 

dan pembangunan nasional secara umum 

 

Bapak/Ibu yang saya hormati, 

B. Bentuk dan Manfaat Knowledge Sharing  

Salah satu media knowledge sharing yaitu melalui workshop, buku, film, training, dan program. Ketika 

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang sebelumnya bernama Anugerah Pangripta Nusantara 

(APN) yang telah berlangsung pada tahun 2011 – 2017, tidak ada tindaklanjut  setelah penyerahan 

penghargaan. Padahal banyak manfaat yang dapat diambil setelah nya misal sharing ilmu sebagai 

alternatif solusi berbagai permalahan daerah. Kegiatan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah tahun 

2018 sebagai awal tindak lanjut kegiatan PPD.  

Berdasarkan proses yang telah berlangsung,  akhirnya dilakukan inovasi dimana hasil dari PPD  akan 

diolah kembali melalui best practise dari Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk menjadi lesson learned 

dalam bentuk buku dan menjadi perbaikan untuk PPD tahun selanjutnya.  

 

Bapak/Ibu yang saya hormati, 

C. Penutup 

Kami sangat berterimakasih apabila ada masukan yang diberikan karena penulisan buku masih tahap 

awal. Semoga dengan ada nya buku lesson learned pembangunan daerah dapat menjadikan pembelajaran 

antar daerah. 

Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya akan diadakan sesi panel antara Bappeda Kota Batu 

dan Jatim Park Group mengenai sinergitas peranan pemerintah dan pihak swasta dalam pembangunan 

daerah. Semoga dapat menjadi pembelajaran dan wawasan bagi peserta lain yang hadir dalam 

kesempatan kali ini. 

 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

 

Batu, 30 Agustus 2018 

Direktur Pemantauan, Evaluasi dan 

Pengendalian Pembangunan Daerah 

 

 

Agustin Arry Yanna, SS, MA 
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SUMMARY PEMBICARA 

 

 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 29 Agustus 2018 

Tempat  : Ruang Tumapel – The Singhasari Resort, Batu 

Narasumber   : Ir. Arief Tri Hardjoko, MT (Bappeda Provinsi Jawa Timur) 

Topik   : Praktek Cerdas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa dengan 

luas wilayah 47.152 km2 dan provinsi dengan wilayah administrasi 

terbanyak yaitu 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, dan 8.501 

desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 39 juta penduduk. 

Heterogenitas tersebut membawa Provinsi Jawa Timur menjadi yang 

tercepat mendapat bonus demografi. Dari segi budaya, dapat terlihat 

heterogenitas Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Matraman 

terletak di wilayah perbatasan Jawa Tengah sebesar 45%, 30% 

Madura, Arek sebesar 20%, dan Osing sebesar 5%. Dengan kondisi 

tersebut, Provinsi Jawa Timur mendeklarasikan visi jangka panjang 

sebagai pusat agrobisnis yang terkemuka, berdaya saing global dan 

berkelanjutan dengan konsep klasterisasi (tematik), yang mana pada 

tahun 2018 ini akan memfokuskan pada industrialisasi agro-maritim 

hulu-hilir salah satunya dengan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi. Tujuan yang ingin 

dicapai dari klasterisasi tersebut adalah sebagai solusi anomaly inflasi di pedesaan dan perkotaan, 

meningkatkan nilai tambah produksi, dan mengurangi kemiskinan di desa. 

Tabel 1. Pencapaian Pembangunan Provinsi Jawa Timur 

Indikator Keterangan 

Pertumbuhan Ekonomi 

Tahun 2017: 5,45 (berada diatas Nasional) 

Kontribusi sector terbesar: Industri, perdagangan, dan pertanian. 

Dengan kontribusi terhadap Nasional sebesar 14,99% 

Tingkat kemiskinan Tahun 2017: 11,20% Tahun 2018: 10,89% 

Indeks Gini 

Tahun 2017: 0,41 Tahun 2018: 0,38 

Karena percepatan pertumbuhan usaha besar dan usaha kecil tidak 

beriringan 

IPM 70,27 (kategori tinggi) 

TPT Tahun 2017: 4,0 Tahun 2018: 3,7 

Daya Saing Daerah 2,452 (peringkat kedua se-Indonesia) 

Ease of Doing Business 1,795 (peringkat pertama se-Indonesia) 

Kinerja Penanaman Modal 
Tahun 2017: 152,39 (Realisasi investasi di Lamongan dan Tuban belum 

tercatat di tahun yang sama) 
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Keterkaitan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan 

antara RPJP, RPJM, dan RKPD melalui simulasi dan aplikasi sampai pada level sektoral dan program. Dalam 

proses perencanaan, Provinsi Jawa Timur secara khusus mengadakan Musrenbang untuk kegiatan non-APBD 

dengan pelibatan langsung pihak swasta. 

Inovasi pembangunan yang dilakukan Provinsi Jawa Timur diantaranya: meningkatkan pembangunan 

manusia (IPM) secara holistik melalui dual track strategy pembangunan SMK Mini dan Balai Latihan Kerja yang 

sudah terstandarisasi. Di bidang kesehatan, dilakukan program peningkatan promotive – preventif AKI , AKB, 

dan AHP salah satunya melalui pembangunan 3.213 Ponkesdes dan taman posyandu. Kedua, inovasi strategi 

Jatimnomics yang mneyeimbangkan perencanaan di antara produksi, pembiayaan, dan pemasaran. Dalam 

menghadapi revolusi industry 4.0, Provinsi Jawa Timur mengembangkan Smart Province: Governance, 

Mobility, dan Economy. Smart Economy dilakukan dengan efisiensi pelayanan perizinan melalui aplikasi 

transaksi terpadu. 

Sepanjang tahun 2017, Provinsi Jawa Timur telah memperoleh 27 penghargaan di berbagai bidang 

seperti tata kelola pemerintah, inovasi pelayanan publik, lingkungan hidup, pengelolaan keuangan, 

pengembangan ekonomi syariah, kepemimpinan, inovasi pemerintahan dan sebagainya. 
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SUMMARY PEMBICARA 

 

 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 29 Agustus 2018 

Tempat  : Ruang Tumapel – The Singhasari Resort, Batu 

Narasumber   : Dra. Umi Azizah (Plt. Bupati Kabupaten Tegal) 

Topik   : Praktek Cerdas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal 

Kabupaten Tegal terkenal akan kulinernya seperti Sate Tegal, Teh Tong Tji, 

dan Teh Poci. Kabupaten Tegal memiliki jumlah penduduk sebanyak 

1.432.000 jiwa dengan PAD sebesar 300 miliar memiliki tantangan 

pembangunan diantaranya: 

 Perencanaan dan program yang disusun oleh OPD tidak realistis atau 

tidak menjawab permasalahan pembangunan yang ada 

 Kebijakan pusat dan daerah maupun prioritas pusat dan provinsi 

kurang sinkron 

 Perencanaan dan penganggaran kurang sinkron (RKPD dengan KUA-

PPAS) baik kegiatan dari eksekutif maupun legislatif 

 Data dukung tidak lengkap dan akurat 

 Dokumen perencanaan RKPD dan RPJMD kurang sinkron 

 Musrenbang desa, kecamatan hingga kabupaten kurang bergairah karena banyak usulan yang tidak 

terakomodasi 

Dalam menghadapi kendala diatas, Kabupaten Tegal melakukan review terhadap sinkronisasi RKPD 

sejak tahun 2016 dengan RPJMD 2014 – 2019 yang hasilnya dijadikan input untuk Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang mencakup mulai dari reses DPRD, 

laporan, rapat paripurna, pokok pikiran DPRD, rancangan DPRD hingga penetapan. Adanya Perda tersebut 

dapat memberikan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif. Kedua, Kabupaten Tegal menyepakati untuk 

tidak menambah program dan kegiatan baru pada KUA-PPAS apabila tidak tercantum dalam RKPD. Bupati 

dalam hal ini dapat menambah program/kegiatan baru apabila diamanatkan oleh Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Provinsi. Ketiga, dalam menetapkan pagu indikatif, setiap anggota dewan memiliki kewajiban 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga disusun batasan seperti: (a) Jika PAD 200 milyar 

maka, pokok pikiran yang diajukan 80 milyar, (b) Jika realisasi lebih besar mencapai 300 milyar maka, pokok 

pikiran yang ditentukan sebesar 100 milyar.  

Untuk mendorong partisipasi aktif dalam Musrenbang, Kabupaten Tegal melakukan inovasi melalui 

Musrenbang Bergaransi, dimana usulan masyarakat pasti diakomodir sesuai pagu yang ditentukan yaitu: 
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- Desa/kelurahan sebesar 60 juta 

- Kecamatan sebesar 2 – 3 milyar 

Pameran perencanaan juga diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

Musrenbang Kabupaten. Pameran ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil kegiatan perencanaan tahun 

sebelum sekaligus rencana dan kegiatan yang akan dilakukan tahun ini dan tahun mendatang. Musrenbang 

Award juga dilaksanakan untuk memberikan penghargaan pada kecamatan inovatif dan OPD terbaik dimana, 

penerima penghargaan akan mendapat pagu anggaran sebesar 100 juta bagi kecamatan dan mobil 

operasional bagi OPD terbaik. 

Inovasi kesisteman dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal terutama untuk mengurangi kemiskinan 

melalui 3J (jaminan kesehatan, perumahan, dan hidup). Anggaran yang dialokasikan untuk membangun rumah 

layak huni sebesar Rp 20 juta/unit yang pada tahun 2018, melalui pendanaan APBD dialokasikan sebesar Rp 

10,44 miliar atau 522 unit rumah. Untuk program Jaminan Hidup (JADUP), sebanyak 2.000 penduduk belum 

tercatat dalam data kemiskinan akan diberikan jaminan hidup sebesar Rp 300.000/bulan mulai tahun 2019. 

Program ini melibatkan OPD Kecamatan dan perangkat desa sebagai pendamping keperluan administrasi 

keuangan serta 1 wali 1 lansia untuk pengasuhan dan perawatan. Kabupaten Tegal juga menyusun Rencana 

Aksi Bersama (RAB) penanggulangan kemiskinan yang mengandalkan anggaran pemerintah desa (non-APBD) 

yang mencakup program rumah tinggal layak huni (RTLH), jamban sehat, putus sekolah, dan difabel. Di bidang 

kesehatan, Kabupaten Tegal memiliki program pemberdayaan mandiri. Terdapat 47.642 warga miskin yang 

belum berjamban sehat terdistribusi di berbagai kecamatan seperti Kecamatan Balapulang, Kecamatan 

Lebaksiu, dan Kecamatan Tarub untuk diberi bantuan anggaran secara proporsional sesuai dengan jumlah 

warga miskin dimana sejak tahun 2017 hingga 2018  total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 21,075 miliar. 

Kedua, melalui program “Incer Wong Meteng” Kabupaten Tegal berusaha menjaga kesehatan ibu hamil 

melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran, puskesmas persalinan, pelatihan dan konseling, hingga 

penanganan kegawatdaruratan. Di bidang pendidikan, melalui program “Yuk Sekolah Maning”, Pemerintah 

Kabupaten Tegal memberikan bantuan dana yang mencakup biaya alat tulis, seragam, transportasi, biaya 

operasional, dan biaya pendamping kepada anak putus sekolah dari keluarga miskin. Untuk mengantisipasi 

bonus demografi Kabupaten Tegal yang akan berlangsung selama tahun 2022 – 2035 maka akan disiapkan 

program Wirausaha Muda melalui rekrutmen kelompok usia produktif untuk dilakukan pendampingan analisis 

bisnis, channeling, teknologi, produksi dan pemasaran. 

Di bidang pelayanan publik, Kabupaten Tegal memiliki program Lair Olih Akta Kelahiran dan Kartu 

Keluarga (LOAKK) untuk mempercepat layanan administrasi penduduk secara online di rumah sakit, 

puskesmas, dan unit pelayanan persalinan. Kabupaten Tegal juga membangun layanan call center 

kegawatdaruratan medis. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, terdapat 

program Lapor Bupati yaitu aplikasi online untuk menyampaikan keluhan dan masukan masyarakat. 
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SUMMARY PEMBICARA 

 

 

 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 29 Agustus 2018 

Tempat  : Ruang Tumapel – The Singhasari Resort, Batu 

Narasumber   : Drs. Hidayat, M.Si (Walikota Palu) 

Topik   : Praktek Cerdas Pembangunan Daerah Kota Palu 

Visi pembangunan Kota Palu sebagai kota jasa, berbudaya, dan beradat dilandasi iman 

dan takwa (JASMERAH) dikembangkan melalui 6 misi yang ingin dicapai yaitu: 

pemetaan potensi sumberdaya, pengembangan daya saing SDM, kemandirian 

ekonomi kerakyatan, rasionalisasi birokrasi berbasis budaya (toleransi, kekeluargaan, 

dan kegotongroyongan), penataan dan pengembangan infrastruktur, dan revitalisasi 

nilai budaya. Palu sebagai kota jasa dimaksudkan untuk membangun ekonomi mikro 

yang nantinya akan berkontribusi terhadap perekonomian Nasional. Melalui money 

follow function, OPD Kota Palu diberi wewenang untuk menyusun program kegiatan 

sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dikaji oleh Bappeda berdasarkan pendekatan rasional, realistis, dan 

proporsional. Tim yang akan nmendalami Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disusun OPD terdiri 

dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Pendamping Pembangunan (TPP) meliputi akademisi, 

pers, LSM, dan praktisi yang dibagi ke bidang ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur dan lingkungan. Dari 

hasil tersebut, diperoleh anggaran pembangunan Kota Palu untuk tahun 2017 sebesar 152 miliar dan tahun 

2018 sebesar 187 miliar dengan prioritas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan 

masyarakat. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Kota Palu membangun “Libu 

Todea” yaitu ruang diskusi untuk menampung aspirasi dan persoalan masyarakat, sehingga tidak perlu ada 

demo yang biasa dilakukan masyarakat. APBD Kota Palu tahun 2018 dibagi menjadi belanja langsung sebesar 

57% dan belanja tidak langsung sebesar 43%. Pemerintah Kota Palu akan terus meminimalisir belanja tidak 

langsung seperti pembatasan belanja perjalanan dinas pegawai (Kepala Dinas 4 perjalanan, Kepala Bidang 3 

perjalanan, dan staf 2 perjalanan).  

Salah satu inovasi proses perencanaan pembangunan Kota Palu adalah Musrenbang Inklusif yang 

melibatkan kaum marginal seperti kaum difabel, kelompok pemulung, kelompok HIV/AIDS, kaum transgender 

hingga pekerja seks/korban kekerasan. Jumlah usulan Musrenbang Inklusif yang terakomodir sebanyak 31 

usulan atau 55%. Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pembangunan kelurahan 

inovasi dengan roadmap pendampingan tahun 2017-2021 sebagai berikut: 

 2017
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Penguatan sumberdaya manusia termasuk 

penyediaan peralatan produksi dan bahan baku 

 

 2018 

Penguatan industri kecil dan menengah (IKM) 

termasuk kualitas, desain, dan pasar 

 2019 

Pengembangan industri rumah tangga 

 2020 

Perbaikan produksi dan pemenuhan kebutuhan 

pasar 

 2021 

IKM mandiri melalui kemitraan koperasi dan 

pengusaha.

Pembangunan Kelurahan Inovasi dilakukan sesuai potensi daerah masing-masing seperti IKM kerajinan 

alat musik di Kelurahan Lolu Selatan, IKM batik bomba di Kelurahan Baiya, dan kerajinan rotan di Kelurahan 

Kayumalue Ngapa, dll. 

Penataan dan pengembangan infrastruktur Kota Palu dilakukan berdasarkan dimensi kawasan yang 

terdiri dari bukit, gunung, teluk, dan sungai.  

1. Dimensi Kawasan bukit: Hutan Kota Kaombona seluas 65 Ha dan pembangunan jalan menuju Bukit Salena 

Nomoni sepanjang 7 km.  

2. Dimensi Kawasan Teluk: Pengembangan kawasan Kampung Kaili dan pengembangan sarana dan prasarana 

Teluk Palu. Dimensi Kawasan sungai 

3. Dimensi Kawasan Sungai: Penataan dan pengembangan bantaran sungai dan Jembatan Palu Lima 

4. Dimensi Kawasan Gunung: Pengembangan Uwentumbu 

Revitalisasi nilai-nilai budaya bangsa diwujudkan melalui pembinaan, penguatan dan pengambangan 

Lembaga adat, pemakaian baju adat setiap hari Kamis, dan kegiatan kesenian budaya/ritual adat. Pemerintah 

Kota Palu juga mendirikan Satgas K5 yang bertugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga 

kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan. Kedua, Gerakan Gali Gasa (3G) yang 

melibatkan 60 komunitas untuk mengedukasi masyarakat. Ketiga, setiap kecamatan dan kelurahan 

dialokasikan anggaran untuk mengadakan acara/kegiatan adat (nomoni) yang bersifat hiburan. Serta 

pendirian 4G yaitu mengintegrasikan germas, PKK, BNN, dan perbankan untuk menyelenggarakan 

pemeriksaan kesehatan dan sosialisasi
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SUMMARY PEMBICARA 

 

 
 

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Agustus 2018 

Tempat : Tumapel Room, The Singhasari Resort, Batu 

Narsumber : Bambang Setia Dharma (Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Cabang Batu) 

Topik  : Peran Swasta dalam Proses Branding Kota Wisata Batu 

 

Kota Batu merupakan kota kecil pemekaran dari Kota Malang yang infrastruktur 

setara dengan kecamatan. Wilayah Kota Batu terletak di kaki dan lereng 

pegunungan dan berada pada ketinggian rata-rata 700-1.300 m di atas permukaan 

laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius. Dengan luas 

wilayah sekitar 202,30 km², sebagian besar keadaan topografi kota Batu 

didominasi kawasan dataran tinggi dan perbukitan yang berlembah-lembah. Kota 

Batu merupakan salah satu kota terkecil di Indonesia. 

Nature, agriculture, dan man made merupakan keunggulan dari Kota Batu.  

Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan 

keluarga kerajaan, karena wilayah adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga 

didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada jaman penjajahan 

Belanda, Kota Batu sudah dikenal dengan pertanian, hasil bumi, serta keindahan alam.  Dari segi pertanian, 

Kota Batu merupakan penyuplai makanan untuk Indonesia Wilayah Timur dan Bali.  

Jawa timur Park merupakan pemacu awal dari semua hal yang dilakukan Kota Batu. Pada tahun 2001 

diresmikan Jawa Timur Park 1 dengan luas 8 ha dan 50 wahana, tetapi Jawa Timur Park 1 stagnan dan tidak 

berkembang dikarenakan insiden lumpur Lapindo yang memutus transportasi antara Surabaya dan Malang. 

Sehingga pada tahun 2001 – 2007, dari 20 Hotel yang terdaftar di Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 

(PHRI), 50 persen terancam gulung tikar. Kemudian pada tahun 2008 didirikan Batu Night Spektacular (BNS) 

dengan luas 3.5 ha disertai dengan lampion garden. Dengan adanya BNS yang dibuka dari pukul 15.00 WIB 

hingga 24.00 WIB, pengunjung yang awalnya datang tanpa menginap menjadi banyak yang bermalam 

dikarenakan ingin mengunjungi BNS. Hal ini merupakan awal keberhasilan branding Kota Batu menjadi kota 

wisata. Pada tahun 2009, diresmikan museum satwa dengan luas 0.6 ha dan 1000 satwa dan Batu Secret Zoo 

dengan luas 14 ha dan 300 Species serta 1200 satwa dari 4 Benua di Jawa Timur Park 2. Jawa Timur Park 2 

menjadi Top 5 Asian Zoo. Eco Green Park seluas 3.5 ha dan 1500 unggas didirikan pada tahun 2012 yang 

merupakan pengembangan dari Jawa Timur Park 2. Museum angkut seluas 3.5 ha dengan 400 alat angkut di 

4 benua diresmikan pada tahun 2014, merupakan first biggest in Asia museum transportasi yang menjadi salah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Celsius
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satu destinasi wisata favorit di Kota Batu. Untuk edukasi anak-anak di dirikan Predator Fun Park dengan 100 

ekor buaya pada tahun 2014 dan museum tubuh The Bagong Adventure dengan 16 zona tubuh tahun 2015. 

Pada 2017 didirikan Jawa Timur Park 3 dengan 4 destinasi yaitu Dino Park, Museum Musik Dunia, Tech Plaza, 

dan The Legend Star Park. Peningkatan dari Kota Batu dilakukan secara berkala.  

Jawa Timur Park Group merupakan man made tourism di Batu yang memiliki magnet yang luar biasa 

dalam perkembangan pariwisata di Kota Batu. Bekal keindahan alam di Kota Batu dimanfaatkan menjadi 

nature dan adventure. Pertanian (Agroculture) dimanfaatkan menjadi Agro Tourism. Selain itu, banyak hal 

yang berkembang seperti Travel guide, kuliner, dan oleh-oleh. Boleh disimpulkan dibawah tahun 2000, 70% 

Kota Batu dari pertanian, tapi sekarang hampir 70% bergerak di bidang pariwisata. Hal ini disebabkan adanya 

culture transition seiring perkembangan daerah.  

Salah satu multiplier effects yaitu dahulu petani bergantung pada pertanian apel, sekarang ada inovasi 

petik apel sehingga petani dapat memperoleh retail apel dengan mendatangkan pengunjung. Hampir 50% 

pemasok bunga di Indonesia berasal dari Batu. Kegiatan dan program Kota Batu banyak di replikasi daerah lain 

karane awareness daerah juga berkembang. Banyaknya perkembangan wisata di Kota Batu seperti paralayang, 

offroad, rafthing yang merupakan pariwisata berbasis alam menjadi alternative destination pariwisata di Kota 

Batu. Perkembangan Kota Batu diiringi perkembangan akomodasi yang semula hanya ada 20 hotel menjadi 50 

hotel dari mulai guest house hingga bintang lima. Investor mulai banyak tertarik untuk berinvestasi di Kota 

Batu. 

Review perkembangan Kota Batu untuk kedepannya apakah dipertahankan seperti kondisi saat ini dan 

di berikan jeda dahulu atau terus dibangun program-program baru dari berbagai sector.  Industri kreatif yang 

turut berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan keindahan alam seperti Coban Rais yang 

instagramable, Petik apel, Taman langit dll.  

Sasaran pasar dari pariwisata di Kota Batu yaitu family (target utama anak-anak karena anak-anak tidak 

akan pernah datang sendiri), mice (outing, corporate outing, confention), adventure (Jeep untuk keliling kebun 

apel, pemanfaatan angkot untuk transportasi antar wahana), education (children education, ecology, 

pertanian, dan bagian tubuh manusia).  

Mulitiplier effect perkembangan Kota Batu yang sangat berdampak bagi masyarakat sekitar dan 

mempengaruhi pembukaan destinasi wisata baru. Tantangan bagi semua daerah yang ingin menjadi daerah 

wisata yaitu mendatangkan tamu, dan tahun 2017 pengunjung di Kota Batu bisa tembus 5 juta orang. Target 

pasar pariwisata batu sudah merambah internasional terutama di negara tetangga seperti Malaysia dan 

Singapura. Kendala dan tantangan bagi pariwisata Kota Batu yaitu infratruktur yang masih standar kecamatan 

dan mengubah pola masyarakat dari pertanian menjadi pariwisata berbasis pertanian. Pengembangan Jatim 

Park masih 30 % dari ide awal yang akan di kembangkan. Setelah tol Malang – Surabaya diresmikan, diperlukan 

kerjasama antar daerah untuk saling bekerjasama memajukan daerahnya. 
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SUMMARY PEMBICARA 

 

 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Agustus 2018 

Tempat : Tumapel Room, The Singhasari Resort, Batu 

Narsumber : M. Chori, S.Sos, M.Si (Kepala Bappeda Kota Batu) 

Topik  : Peran Pemerintah dalam Proses Branding Kota Wisata Batu 

 

Perjalanan perkembangan Kota Batu tidak instan. Dengan semangat 

kebersamaan antara pemerintah dan dunia usaha bisa berjalan dengan baik. 

Kota Batu merupakan satu - satu nya daerah pemekaran di Provinsi Jawa Timur, 

berdiri pada 17 Oktober 2001.  Dengan luas wilayah sekitar 202,30 km², 

sebagian besar keadaan topografi kota Batu didominasi kawasan dataran tinggi 

dan perbukitan yang berlembah-lembah. Kota Batu merupakan salah satu kota 

terkecil di Indonesia dengan 19 desa dan 5 kelurahan. Kota Batu merupakan 

daerah Agropolitan yang sejuk, dengan sector pertanian dan pariwisata 

berkembang menjadi potensi Unggulan Daerah. Dalam rentang 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan 

ekonomi yang pesat di sector pariwisata, UMKM, konstruksi, akomodasi hotel, dan restoran dengan investasi 

daerah sebesar 3,2 triliyun, APBD sebesar 900 Milyar dengan PAD 125 Milyar. Jumlah penduduk Kota Batu 

sebesar 221894 jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga 66.043 KK dan Laju pertumbuhan penduduk sebsar 1.75 

persen. 

Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu sebesar 73.57 lebih tinggi dari Provinsi Jawa timur maupun 

Nasional dengan Angka Harapan Hidup 72.06 Tahun, Rata-rata Lama Sekolah 9.19 Tahun, dan Pengeluaran 

Perkapita sebesar 11.27 Juta/Tahun. Peranan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu masih 

mengandalkan sector tersier sebesar 67.35 persen. Sektor tersier tersebut meliputi Perdagangan, 

transportasi, penyediaan akomodasi, informasi dan komunikasi serta jasa.   

Kota Batu dengan branding kota wisata mampu meningkatkan angka investasi yang semula 300 M pada 

tahun 2008 menjadi 3.68 T pada tahun 2017. Sejalan dengan peningkatan angka investasi disertai dengan 

peningkatan angka wisatawan yang semula 361 ribu pada tahun 2008 menjadi 3.9 juta pada tahun 2017. 

Keuntungan dari Kota Batu yang berada pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (Malang, Surabaya, dan 

Kediri) menjadikan Kota Batu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) dalam Sektor Jasa, 

Pariwisata dan Pertanian Holtikultura. Pendorong transformasi dan akselerasi Kota Batu adalah ketersediaan 

dan mobilisasi sumber-sumber investasi dan dana pembangunan, serta sumber daya (regulasi, manajemen 
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organisasi, modal, tenaga kerja, sarana dan prasarana), serta kerjasama dan kemitraan yang solid antar 

Pemerintah, Pemda, Swasta, Perbankan, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Kajian/Penelitian.  

Strategi pembangunan ekonomi Kota Batu melalui perkuatan UMKM dan IKM, pengembangan usaha 

pariwisata alternatif berbasis desa dan budaya, peningkatan peluang kesempatan kerja, Intensifikasi dan 

modernisasi pertanian, dan iklim investasi optimalisasi kerjasama dengan para pihak sesuai dengan visi Kota 

Batu yaitu Desa Berdaya Kota Berjaya. Untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agrowisata Internasional 

yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera diperkuat dengan pembangunan Kota Batu pada sektor 

pertanian, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. 

Kerjasama antar wilayah dan pemerintah dalam pembangunan daerah dan Kawasan  juga dilakukan 

Pemda Batu diantaranya dengan Pengembangan dan Penguatan kelembagaan: regulasi, organisasi, tata 

kelola/manajemen, dan system informasi; Penyiapan dan pembangunan infrastruktur utama dan pendukung; 

Penyiapan Masterplan pengembangan kawasan khusus; Penyiapan format, mekanisme dan pola kerjasama 

pembiayaan Perbankan, Swasta dan Pemerintah Daerah; Pelaksanaan Pilot Proyek kerjasama; dan  Perluasan, 

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama. 

Beberapa inovasi dari Kota Batu yaitu A Resilient and An Inclusive City dengan membangun Kawasan 

permukiman/kota yang inklusif secara social, aksesibel, pro-poor, dan sensitif gender; An Imageable City 

dengan mewujudkan kawasan kota yang memiliki jati diri serta berkearifan lokal; A Productive City yaitu 

mewujudkan kota yang efisien dan tempat yang layak untuk berusaha produktif; Pembangunan infrastruktur 

jalan tembus dan kereta gantung Kota Batu untuk mempermudah akses transportasi antar daerah; 

Pengembangan desa wisata melalui perencanaan, implementasi, dan monitoring sesuai dengan standar 

kelola; dan Pengembangan usaha kreatif pada skala desa/kelurahan. 
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