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

Prosiding “Knowledge Sharing Pembangunan Daerah” Tahun 2019 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 15-16 Juli 2019 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,  Juli 2019 

Panitia 
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SAMBUTAN  

KEPALA BAPPEDA PROVINSI BALI 

 

Pada Acara 

KNOWLEDGE SHARING PEMBANGUNAN DAERAH 

TAHUN 2019 

 

Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan – Bappenas, 

Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, 

Yang  terhormat Bupati Tanah Datar, 

Yang  terhormat Walikota Semarang atau yang mewakili, 

Yang terhormat Ibu Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah – Bappenas, 

Yang terhormat para Tim Penilai Independen Penghargaan Pembangunan Daerah 2019, 

Yang  terhormat para Tim Penilai Utama Penghargaan Pembangunan Daerah 2019, 

Yang terhormat para Kepala Bappeda Provinsi atau yang mewakili,  

Serta hadirin peserta Knowledge Sharing yang saya muliakan. 

 

Om Swastyastu 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 

 

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

dapat hadir dan berkumpul dalam acara penting ini yaitu Workshop Knowledge Sharing Pembangunan 

Daerah tahun 2019.  

Suatau kehormatan bagi Provinsi Bali dipilih sebagai tempat pelaksanaan acara, hal ini menandakan bahwa 

Pulau Bali sebagai daerah yang aman dan terbuka bagi luar. Sejak peristiwa Bom Bali, Bali bangkit dan 

berbenah untuk menarik kembali minat para wisatawan dengan menciptakan kondisi yang aman dan 

nyaman. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah wisatawan yang datang ke Bali, khususnya 

wilayah Kuta, Ubud, dan Nusa Dua sebagai episentrum pariwisata Bali. 

 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

Perekonomian Bali memang sangat tergantung pada ekonomi tersier, termasuk sektor pariwisata. Namun, 

kami menyadari bahwa kami perlu mengembangkan sektor lain sebagai pendorong ekonomi. Untuk itu, 

pemerintah daerah sedang megupayakan agar gap antara sektor primer dan sekunder dengan tersier, tidak 

terlalu jauh, yaitu dengan mendorong sektor primer dan sekunder, tanpa meninggalkan sektor tersier. 

Selain itu, untuk menjaga pelestarian budaya dan memperkenalkan budaya Bali ke masyarakat luar, ada 

peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang penggunaan busana Bali pada acara tertentu dan 

penggunaan busana Bali bagi pemerintah daerah setiap hari Kamis. 
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Inilah salah satu cara kami untuk tetap menjaga budaya dan jati diri kami, walaupun kami tetap terbuka 

dengan dunia luar. 

Para hadirin yang saya hormati, 

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi daerah. PPD 

ini mendorong daerah untuk memiliki semangat dan berinovasi secara terus menerus untuk memperbaiki 

diri demi mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.  

Knowledge Sharing pada hari ini dapat kita jadikan kesempatan untuk sama-sama belajar terutama dari 

daerah yang telah berhasil dalam membangun daerahnya sehingga layak untuk mendapat penghargaan 

PPD tahun ini. Strategi yang dilakukan daerah yang satu mungkin dapat kita adopsi dan modifikasi untuk 

dipraktikkan pada daerah kita masing-masing. 

 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

Tahun ini, Provinsi Bali belum masuk ke dalam tiga besar pemenang PPD, namun kami bangga pada Kota 

Denpasar dan Kabupaten Tabanan sebagai juara tiga besar. Hal ini memacu semangat kami untuk berbenah 

diri dan memperbaiki diri lebih baik lagi, terutama dalam proses pembangunan yang kompleks untuk dapat 

mencapai tujuan pembangunan yang sudah kita susun yaitu kesejateraan masyarakat.  

Untuk itu, kami berharap semangat membangun dan berinovasi dapat kita adopsi di semua daerah agar 

kita bersama-sama membangun negeri kita tercinta Indonesia. 

Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran semua pihak dan semoga acara ini  dapat 

berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk pembangunan daerah yang lebih baik. 

Sekian dan terima kasih. 

 

Om Santih Santih Santih Om,  

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Bali, 15 Juli 2019 

Kepala Bappeda Provinsi Bali 

 

 

I Wayan Wiasthana Ika Putra  
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SAMBUTAN 

DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 

Pada Acara 

KNOWLEDGE SHARING PEMBANGUNAN DAERAH 

TAHUN 2019 

 

Yang  terhormat Gubernur Bali atau yang mewakili, 

Yang  terhormat Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, 

Yang  terhormat Bupati Tanah Datar, 

Yang  terhormat Walikota Semarang atau yang mewakili, 

Yang  terhormat para Tim Penilai Independen Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2019, 

Yang  terhormat para Tim Penilai Utama Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2019, 

Yang terhormat para Kepala Bappeda Provinsi atau yang mewakili,  

Serta hadirin peserta Knowledge Sharing yang saya muliakan. 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 

 

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

dapat hadir dan bertemu di pulau yang indah untuk Workshop Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 

tahun 2019.  

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak 

dan Ibu dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi perencanaan pembangunan khususnya di daerah. Tidak 

lupa juga kami sampaikan terimakasih kepada Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, dan Pemkab Tabanan yang 

membantu kami untuk penyelenggaraan acara ini. 

Hadirin peserta Knowledge Sharing yang saya hormati, 

Kementerian PPN/Bappenas sudah melaksanakan kegiatan besar Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Musrenbangnas) 2019 yang merupakan momen penting dalam rangka penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020. Pada acara Musrenbangnas tersebut Bapak Presiden telah berkenan 

menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah kepada 3 provinsi, 3 kabupaten, dan 3 kota dengan 

perencanaan dan pencapaian terbaik.  

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan bentuk evaluasi kreatif yang dilakukan melalui 

penilaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian 

pembangunan daerah, serta inovasi program daerah. PPD ini diharapkan dapat memberikan dorongan 

semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan kualitas dokumen rencana pembangunan serta 

pencapaiannya. Selain itu, pemberian penghargaan ini dapat memperkuat kerjasama dan kemitraan 

dengan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih berkualitas.  
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Para hadirin yang kami hormati, 

Workshop Knowledge Sharing pada hari ini merupakan pendalaman hasil PPD 2019. Knowledge Sharing ini 

merupakan showcase para narasumber yang berhasil dalam pembangunan daerah. Hadirin yang terhormat 

diharapkan dapat mempelajari ataupun mengadopsi praktik-praktik cerdas dari daerah yang telah berhasil 

dalam upaya percepatan dan menjawab tantangan pembangunan di daerahnya. Proses pencarian solusi 

atas permasalahan yang muncul dapat terinspirasi kemudian mengadopsi praktik-praktik cerdas daerah lain 

yang telah terbukti sukses.  

Sejauh ini isu-isu penting seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan tidak mudah untuk 

dilakukan. Atau bagaimana mendisain desa tidak lagi menjadi kantung kemiskinan namun menjadi pusat 

kegiatan ekonomi merupakan tantangan tersendiri. Isu penurunan AKI bisa mencontoh Provinsi Jawa 

Tengah, sedangkan pemberdayaan desa bisa mencontoh Kabupaten Tabanan. 

Forum ini juga kami harapkan dapat menjadi tempat Bapak/Ibu sekalian membangun networking atau 

kemitraan daerah untuk dapat saling menguatkan. Semangat daerah untuk menjadi lebih baik diharapkan 

dapat memicu daerah-daerah dalam membangun kerjasama untuk kemajuan daerahnya masing-masing, 

bukan untuk persaingan yang kurang sehat. 

Workshop Knowledge Sharing hari ini dihadiri oleh perwakilan Bappeda dari 34 Provinsi serta perwakilan 

dari Bappeda Kabupaten dan Kota. Adapun Narasumber merupakan perwakilan provinsi, kabupaten, dan 

kota terbaik penerima PPD 2019 yaitu Gubernur Jawa Tengah, Bupati Tanah Datar, dan Walikota Semarang. 

Selain itu kami juga menyajikan isu lingkungan yang sangat penting untuk pembangunan daerah, materi 

khusus terkait Praktik Cerdas Pengelolaan Sampah meliputi kebijakan dan model pengelolaan sampah, 

inovasi yang telah dilakukan oleh daerah. 

Bapak/Ibu yang Kami Hormati, 

Kami yakin potensi yang dimiliki masing-masing daerah luar biasa. Jangan sampai potensi itu tidak 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan PPD atau Workshop 

Knowledge Sharing ini hanyalah sarana untuk memicu inspirasi. Kunci utama kemajuan daerah berada pada 

inisiatif dan kerja cerdas Bapak/Ibu sekalian. 

Untuk itu, kami memiliki keyakinan, bahwa setiap tahun akan tumbuh semangat baru untuk membangun 

daerah dan terjadi peningkatan di banyak bidang. Mungkin tahun depan giliran Bapak/Ibu yang kami 

undang untuk sharing cerita sukses inovasi yang dilakukan dan memberi manfaat besar. 

Pada kesempatan ini kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasi dalam Workshop 

Knowledge Sharing ini. Kami berharap forum ini akan memberikan pembelajaran dan wawasan baru, serta 

sarana menjalin networking untuk kolaborasi. Semoga Workshop Knowledge Sharing ini, bermanfaat untuk 

pembangunan daerah yang lebih baik. 

Demikian kami sampaikan, dengan ini saya nyatakan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2019 

resmi dibuka.  

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Bali, 15 Juli 2019 

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas 

Taufik Hanafi 
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DIREKTUR PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pada Acara 

KNOWLEDGE SHARING PEMBANGUNAN DAERAH 

TAHUN 2019 

 

Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan – Bappenas, 

Yang terhormat Kepala Bappeda Provinsi Bali selaku tuan rumah, 

Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, 

Yang  terhormat Bupati Tanah Datar, 

Yang  terhormat Walikota Semarang atau yang mewakili, 

Yang terhormat para Tim Penilai Independen Penghargaan Pembangunan Daerah 2019, 

Yang  terhormat para Tim Penilai Utama Penghargaan Pembangunan Daerah 2019, 

Yang terhormat para Kepala Bappeda Provinsi atau yang mewakili,  

Serta hadirin peserta Knowledge Sharing yang saya muliakan. 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. 

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat-Nya 

sehingga kita dapat hadir dalam acara Workshop Knowledge Sharing Pembangunan Daerah tahun 2019.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Bali dan Pemkot Kota Denpasar atas kesediaan menjadi 

tuan rumah dalam pelaksanaan acara Knowledge Sharing Pembangunan Daerah tahun 2019. Juga 

terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

Kegiatan Knowledge Sharing ini merupakan pelaksanaan yang kedua kali, dimana tahun lalu acara yang 

sama sudah dilaksanakan di Kota Batu. Namun, ada beberapa hal yang berbeda dari pelaksanaan tahun 

lalu. Yaitu, peningkatan jumlah peserta undangan menjadi sekitar 150 orang, diskusi tematik yaitu tentang 

pengelolaan sampah, yang tadi sudah dipaparkan oleh para narasumber, dan lain-lain. 

Dari diskusi kita sepanjang hari ini, dapat kita lihat bahwa dampak PPD banyak dirasakan oleh daerah. 

Diantaranya, pemerintah daerah memiliki semangat untuk membuat perencanaan yang lebih baik dan 

dapat diimplementasikan, serta menciptakan inovasi baru setiap tahun. Dan inovasi ini bahkan didorong 

agar dapat dilaksanakan oleh setiap OPD, untuk menemukan strategi dalam menjawab tantangan dan 

permasalahan yang dihadapi oleh daerah. 

Selain daripada itu, daerah yang berhasil mendapat penghargaan PPD juga banyak mendapat kunjungan 

dari daerah lain yang ingin belajar kepada daerah yang mendapat penilaian terbaik. Hal ini tentu 

memberikan manfaat untuk meningkatkan PAD daerah yang dikunjungi, apalagi jika daerah tersebut dapat 
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menyiapkan paket-paket wisata yang dapat ditawarkan.  

Para hadirin yang saya hormati, 

Tujuan pelaksanaan Knowledge Sharing adalah untuk saling berbagi informasi tentang praktik-praktik 

cerdas pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah. Hal  ini untuk mendorong semangat daerah agar 

terus semangat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan 

selalu berinovasi agar tujuan pembangunan dapat dicapai.  

Kami berharap agar tujuan ini dapat kita capai bersama dan kita praktikkan dalam pembangunan daerah 

masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat.  

Sekali lagi kami ucapkan terimakasih atas kerja sama semua pihak sehingga acara Knowledge Sharing ini 

dapat berlangsung dengan lancar. Sampai berjumpa kembali dalam pelaksanaan Knowledge Sharing 

selanjutnya.  

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Bali, 15 Juli 2019 

 

Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Bappenas 

Agustin Arry Yanna 
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SHARING PEMBICARA HARI-1 

WORKSHOP KNOWLEDGE SHARING 

 PEMBANGUNAN DAERAH 2019 
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Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2019 

Tempat  : Kuta Paradiso Hotel 

Narasumber : Dr. Ir. Sri Puryono Karto Soedarmo, MP (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah) 

Topik  : Sharing Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah 

 

“Kami bukan yang terbaik, tetapi kami belajar untuk jadi lebih baik.” 

Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3,2 juta Ha dengan 29 kabupaten dan 6 kota. 

Jumlah penduduk 34,4 juta jiwa dengan jumlah penduduk wanita (50,42%) 

lebih banyak daripada pria (49,58%). Ada 573 kecamatan, 7.809 desa, dan 769 

kelurahan. 

Basis untuk melaksanakan pembangunan di provinsi Jawa Tengah adalah dalam 

rangka proporsionalitas dan pemerataan pembangunan. Dengan berbasis 

regionalisasi kabupaten/kota dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan lebih 

mudah. 

Dengan daerah yang sangat luas, Jawa Tengah adalah laboratorium bencana karena 22 kabupaten/kota 

berisiko tinggi terhadap bencana (tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan), 13 kabupaten/kota 

berisiko sedang terhadap bencana, dan 31 daerah kekeringan, yang memiliki prinsip “sebelum rakyat protes 

kita harus jemput bola” agar rakyat jangan sampai “teriak”.  

Kondisi ekonomi makro di Jawa Tengah lumayan baik seperti pertumbuhan ekonomi 5,32%, serta inflasi 

yang sangat terkendali yaitu 2,82%. “Pekerjaan rumah” terbesar untuk provinsi Jawa Tengah adalah 

kemiskinan. Ada 14 kabupaten/kota (dari 35 kabupaten/kota) dengan tingkat kemiskinan yang masih di 

bawah nasional dan di bawah provinsi. Untuk menangani kemiskinan, masing-masing OPD menjadi 

pengasuh desa miskin (minimal 1). Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan  12,23% dan turun menjadi 11,19% 

di tahun 2018 (penurunan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional karena dilakukan dengan 

“keroyokan” (OPD) menjadi pengasuh desa miskin). Pada tahun 2019 ditargetkan tingkat kemiskinan 

menjadi 1 digit (<10%).  

Indeks kepuasan masyarakat sebesar 81,36%. Terdapat inovasi seperti akun Twitter Pak Gubernur, 

pengaduan via Whatsapp/SMS, serta OPD wajib dalam 1x24 jam merespon keluhan masyarakat (jika tidak, 

dianggap melalaikan tugas). Jawa Tengah juga memiliki program jalan tanpa lubang. Indikator pertama dari 

kepuasan masyarakat ternyata dari kualitas jalan, jika jalannya bagus maka Pemerintah dinilai hebat. 

Pada tahun 2018, Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi yang paling kondusif oleh Menkopolhukan 

dalam aspek keamanan dan ketertiban. 

SHARING PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TERBAIK 

PROVINSI JAWA TENGAH 
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Sudah 8 kali secara berturut-turut Jawa Tengah mendapat opini WTP dari BPK. Kami yang ada di birokrasi 

saling mengingatkan supaya serius (tidak bermain-main) dengan anggaran. 

Bentuk dari transparansi yaitu dengan beberapa kanal seperti dijelaskan sebelumnya, tentunya ini akan 

membuat kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan Kepala Daerah. Dalam misi yang 

kedua ditahun 2018-2023, Pak Gubernur ingin meningkatkan reformasi birokrasi sampai kabupaten/kota. 

Pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip money follow program dapat mengefisiensikan Rp 1,2 Trilyun 

yang dimanfaatkan untuk biaya operasional SMA/SMK/SLB, beasiswa, bantuan pendidik keagamaan, 

pembangunan GOR Jatidiri, dan percepatan pengembangan angkutan aglumerasi. Dulu sekolah swasta 

belum tersentuh oleh Pemerintah, tetapi saat ini ada bantuan kepada sekolah swasta SMA/SMK/SLB, 

bahkan untuk honor guru minimal UMK (Rp 2,2 juta). Efisiensi program pada tahun 2018 dengan 145 

program dan 4.646 kegiatan menjadi 143 program dan 890 kegiatan di tahun 2019. Penilaian SAKIP Jawa 

Tengah naik dari BB (hasil evaluasi SAKIP tahun 2017) menjadi A (hasil evaluasi SAKIP tahun 2018). Jawa 

Tengah menargetkan seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan nilai SAKIP naik 1 level (misal dari A 

menjadi AA). Jawa Tengah juga akan memberikan dana insentif kepada daerah yang berprestasi. 

Jawa Tengah memperoleh 37 penghargaan di tahun 2018. Jika ada tim penilai, kuncinya adalah ada respon 

dan perhatian. Tema pembangunan tahun 2019 di Jawa Tengah adalah peningkatan daya saing daerah 

melalui pemerataan pembangunan dan pemanfaatan Iptek. Semangat perencanaan pembangunan Jawa 

Tengah adalah “no one left behind Jateng gayeng” dengan melibatkan semua unsur untuk memasukkan 

usulan dan rembugan gayeng dengan Gubernur. Gayeng berarti meriah, punya semangat, rasa memiliki 

serta tujuan yang sama.  Setiap tanggal 15 di setiap bulan menggunakan pakaian adat Jawa, setiap hari 

Kamis menggunakan bahasa Jawa. 

Tokoh yang terlibat dalam kesepakatan rembugan antara lain : politik (DPRD, partai politik), masyarakat 

(LSM, PT, swasta, Pokmas, difabel, anak, KIN, perempuan), teknokratik (top down, bottom up, RKP, RPJMD, 

SDG’s, SPM, GRK, RB, RAD PG), wilayah (Bupati/Walikota, Kades/Lurah). Dari APBD sebesar Rp 26 Trilyun, 

PAD menyumbang hampir Rp 18 Trilyun (salah satunya dari pajak). Saat ini Jawa Tengah sedang menyusun 

Perda No 6 tahun 2017 tentang sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu, bertujuan 

untuk mengunci program. 

“Saya meyakini apa yang kami sampaikan ini belum sempurna tetapi kami berusaha untuk lebih baik, terima 

kasih” 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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Hari / Tanggal :  Senin, 15 Juli 2019 

Tempat  :  Kuta Paradiso Hotel  

Narasumber :  Irdinansyah Tarmizi (Bupati Tanah Datar) 

Topik  :  Sharing Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah 

Datar 

 

 “Berbicara tentang penghargaan pembangunan daerah tahun 2019, 

sebetulnya sampai hari ini kami masih memperkuat diri, mempercayai diri kami, 

apa benar kami yang juara satu kabupaten di Indonesia”- Irdinansyah Tarmizi. 

Kabupaten Tanah datar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera 

Barat yang terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari/desa, dan 395 jorong/dusun. 

Meskipun luas kabupaten ini merupakan yang terkecil dibandingkan kabupaten 

di Sumatera Barat yakni seluas 1.336 km2, namun potensi alam Kabupaten 

Tanah Datar begitu luar biasa subur di bidang agraris yang menjadikan 70 

persen penduduknya banyak bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan 

sektor peternakan.  Selain dikenal dengan keindahan alamnya, Kabupaten 

Tanah Datar juga masih menjaga kelestarian budaya adat dan peninggalan sejarah yang menjadi daya tarik 

tersendiri baik dari  wisatawan lokal maupun mancanegara, tercatat lebih dari 150 destinasi wisata di 

Kabupaten Tanah Datar. Salah satu nagari/desa di Kabupaten Tanah Datar yang paling dikenal karena 

keindahannya adalah Nagari Tuo Pariangan, desa ini tercatat menjadi desa terindah di dunia versi majalah 

Travel Budget Amerika Serikat. 

Dari sisi perencanaan, Kabupaten Tanah Datar berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dan 

menaati peraturan penyusunan dokumen perencanaan, termasuk dalam setiap tahapannya. Proses 

penyusunannya  dimulai dari bottom up (Januari-Maret), top down (April – Juni), teknokratik, partisipatif, 

dan politik. Proses bottom up dilakukan dengan menyusun RKPD melalui musrenbang Nagari/Desa, 

musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten, dan forum konsultasi publik dengan turut 

mengundang pemerintah, masyarakat kampung halaman, dan perantau dari masing-masing desa/nagari 

dimana para perantau umumnya terdiri dari para teknokrat, ilmuan, dan dosen perguruan tinggi/akademisi.  

Di samping RPJMD yang telah ditetapkan, Kabupaten Tanah Datar juga menetapkan empat program 

prioritas: 

i) Pembangunan bidang kualitas sumber daya manusia (SDM) 

ii) Pembangunan bidang pertanian 

iii) Pembangunan bidang kesehatan 

iv) Pembangunan bidang pelayanan publik 

 

 

SHARING PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TERBAIK 

KABUPATEN TANAH DATAR 
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Indikator-indikator bahwa kabupaten tanah datar mengalami peningkatan dalam pembangunan daerah 

Capaian pembangunan diantaranya : 

i) Pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata nasional 

ii) Kemiskinan menurun 

iii) Penurunan ketimpangan pendapatan lebih baik dari rata-rata nasional 

 

Walaupun memiliki APBD yang terbatas yakni sebesar Rp 1,3 M per tahun, Kabupaten Tanah Datar terus 

berupaya melakukan inovas-inovasii. Tercatat seluruh OPD di Tanah Datar memiliki inovasi sebanyak 111, 

dengan inovasi yang paling diunggulkan sebanyak 7 inovasi yaitu : 

1. Inovasi Gerbang Cerdas (Gerakan Pembangunan Masyarakat Cerdas) 

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk memajukan sektor pendidikan dengan 

berbagai upaya. Tidak ada anak yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar yang lulus perguruan tinggi 

tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya pendidikan. Pendanaan berasal dari APBD, BAZ 

(Tanah Datar Cerdas), dan perantau melalui pemda maupun Ilangsung ke nagari masing-masing. 

2. Inovasi Jaring Asmara Kenari 

Yaitu menjaring aspirasi masyarakat lansung ke nagari/desa oleh Bupati/Wakil Bupati bersama OPD. 

Setelah menginap di nagari/desa maka dilakukan pelayanan administrasi pada masyarakat. 

3. Inovasi Jaksa Masuk Pasar 

Yaitu menempatkan aparat kejaksaan di sebuah sekretariat di pasar pada setiap hari pasar. Penempatan 

di pasar untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat  dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

4. Inovasi Kabupaten Tahfidz 

Yaitu mendidik anak-anak Tanah Datar untuk menjadi penghafal Alquran (Hafizh) melalui rumah rumah 

tahfizh. Rumah Tahfizh tahun 2016 berjumlah 6 buah dan tahun 2019 menjadi 166 buah, sehingga 

dengan program ini anak-anak tanah datar disamping cerdas dan berakhlak/berkarakter puncaknya Kab. 

Tanah Datar menjadi juara Umum MTQ Nasional tingkat Provinsi. 

5. Inovasi Gapura Mantap 

Yaitu gerakan memugar rumah-rumah pra sejahtera yang tidak layak huni. Pengerjaan pemugaran ini 

dilakukan secara gotong royong antara pemerintah daerah, masyarakat, perantau dan CSR 

bank/perusahaan. 

6. Inovasi Oase Sahabat Hati 

Yaitu memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan surat-surat 

administrasi kependudukan dan dapat diselesaikan dalam 1 (satu) hari serta penyediaan mobil keliling 

untuk Nagari/Desa, seperti KTP-Akta Kelahiran.  Inovasi ini telah masuk dalam 99 Top Inovasi Nasional 

pada 2017. 
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Hari / Tanggal :  Senin, 15 Juli 2019 
Tempat :  Kuta Paradiso Hotel, Bali – Paradiso Ballroom 
Narasumber :  Dr. Bunyamin, MPD (Kepala Bappeda Kota Semarang) 
Topik :  Bergerak Bersama – Konsep Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pelibatan 

Semua Kalangan 
 

Walikota Semarang mengilhami substitusi aplikasi chatting Blackberry 

Messenger (BBM) oleh Whatsapp sebagai pelajaran untuk konsep 

pembangunan Kota Semarang. Bahwa seluruh unsur pembangunan perlu 

dilibatkan dalam proses pembangunan meliputi pemerintah, pengusaha, 

penduduk, dan pewarta. Pewarta memiliki peran dalam memberi kritik yang 

konstruktif. Seluruh unsur tersebut menjadi kesatuan dibawah konsep 

pembangunan Bergerak Bersama yang diusung oleh Walikota Semarang.  

Memasuki tahun ketiga perencanaan pembangunan Kota Semarang yang 

bertema peningkatan perekonomian yang berkualitas melalui penguatan daya 

saing, perencanaan bottom-up Kota Semarang dilakukan mulai dari rembug 

warga, musrenbang kelurahan – kecamatan, forum OPD hingga musrenbang 

kota. Proses yang berjalan bukanlah suatu hal yang simbolis sehingga, pengkawalan proses pembangunan 

sudah dilakukan sejak di tingkat kelurahan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan persentase usulan musrenbang 

yang diakomodir menunjukkan peningkatan dari 68,72 persen pada tahun 2016 menjadi 75,14 persen 

tahun 2019. Pemda Kota Semarang juga menjamin agar usulan masyarakat dapat dilaksanakan melalui 

penerbitan Peraturan Walikota Semarang 57/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga, 

Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Proses perencanaan juga dilakukan secara partisipatif melalui 

pelibatan kaum difabel, kelompok ekonomi, dan Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) yang 

terdiri dari akademisi dan praktisi. 

Adapun perencanaan politis di Kota Semarang dilakukan melalui e-pokir dimana setiap anggota dewan 

diberi password untuk menginput pokok pikiran yang sudah 

teintegrasi dengan Renja OPD terkait.  Untuk perencanaan 

teknokratik dan top-down dilakukan melalui cascading 

dokumen perencanaan pusat dan SDGs sehingga misi, tujuan, 

sasaran, dan strategi dapat terintegrasi.  

Strategi peningkatan daya saing digenjot melalui 

pembangunan bandara terapung pertama di Indonesia – 

Bandara Internasional Ahmad Yani, peningkatan rumah tinggal 

layak huni (RTLH), hingga Kerjasama Pemerintah dan Badan 

Usaha (KPBU) penyediaan air minum di Kabupaten Semarang 

Barat. Pengembangan pariwisata juga digencar agar Kota 

Semarang tidak hanya dijadikan sebagai tempat transit menuju 

SHARING PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TERBAIK 

KOTA SEMARANG 
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Kota Yogyakarta dan pemberhentian kapal di Pelabuhan Tanjung Mas melalui pengembangan Kawasan 

Kedungsepur (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi).   

Dalam upaya peningkatan perekonomian Kota Semarang yang saat ini berada pada angka 5,64 persen, 

Pemda mengandalkan pariwisata sebagai sektor andalan karena memiliki multiplier effect yang luas. 

Pengembangan wisata event based seperti Semarang Night Carnival dan desa wisata mampu memberikan 

kontribusi 60 persen terhadap peningkatan PAD yang tahun ini mencapai Rp 2,1 triliun. Angka kemiskinan 

juga mengalami penurunan signifikan dari 5,25 persen tahun 2013 menjadi 4,14 persen tahun 2018. 

Program-program penanggulangan kemiskinan Kota Semarang dilakukan melalui kredit usaha, kemudahan 

ijin usaha mikro melalui online, layanan kesehatan gratis, pengembangan 10 klaster ekonomi hingga 

kampung tematik.  

Sebelum inovasi kredit usaha mikro, Kota Semarang menerapkan program dana bergulir namun terkendala 

dengan macetnya pengembalian dana oleh masyarakat. Sehingga Pemda melakukan inovasi Ijus Melon (Ijin 

Usaha Mikro Melalui Online) dan Kredit Wibawa sebagai upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro. 

Perijinan usaha dilakukan hanya dalam waktu 4 menit dan bebas biaya. Sementara Kredit Wibawa 

menawarkan bunga pinjaman hanya 3 persen sehingga dapat membantu menekan biaya pelaku usaha yang 

biasanya memperoleh bunga hingga 10-15 persen. Program tersebut dilakukan dengan pendanaan APBD 

yang disalurkan ke Bank Jateng dan BPR BKK setiap tahunnya sebesar Rp 4 miliar. Administrasi yang 

dibutuhkan juga mudah meliputi kartu identitas, kartu keluarga, surat pengantar RT/RW setempat, dan 

sudah terdaftar di Ijus Melon. Pemerintah juga memberikan fasilitas pelatihan untuk pengusaha mikro agar 

lebih berdaya dan mengurangi angka pengangguran dari 6,61 tahun 2017 menjadi 5,29 tahun 2018. Hal ini 

juga mendorong peningkatan IPM Kota Semarang yang mencapai 82,72 tahun 2018 atau lebih tinggi dari 

kota besar lainnya seperi Bandung, Surabaya, dan Makassar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

Hari / Tanggal :  Selasa, 16 Juli 2019 
Tempat :  Kuta Paradiso Hotel  
Narasumber :  Dr. Medrilzam (Direktur Lingkungan Hidup Bappenas) 
Topik :  Pengelolaan Sampah Indonesia 

  

“Indonesia should be very very very very very cautious and careful, kata pakar 

incinerator dunia saat ditanya pendapatnya terkait pembangunan incinerator di 

Indonesia.” – Dr. Medrilzam 

Indonesia saat ini sedang demam incinerator atau waste to energy (WtE), dan  

banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkannya, seperti: 

i. Investasi yang sangat besar 

Pembangunan dan pengelolaan incinerator membutuhkan subsidi yang harus 

jelas tiap tahunnya, dimana hingga saat ini pendanaannya masih dialokasikan 

dari DAK yang besaran tiap tahunnya masih naik turun, sedangkan dana yang 

dibutuhkan untuk operation dan maintenance incinerator tergolong mahal ( 

>Rp 500 rb /ton) 

ii. Karakter sampah Indonesia yang tidak cocok yakni masih didominasi oleh sampah basah. 

Indonesia merupakan negara nomor dua paling tinggi dalam sampah sisa makanan, yakni sebesar 44% 

dari total sampah. 

iii. Pemilahan sampah yang intensif dari sumber sampah.  

iv. SDM yang mumpuni 

v. Listrik yang dihasilkan kecil 

Jika melihat yang sudah diterapkan di luar negeri, incinerator telah mampu menghasilkan listrik, namun 

incinerator bukanlah menjadi penghasil listrik utama, karena untuk listrik masih mengandalkan dari heat 

/ panas.  

vi. Dampak lingkungan yakni berpotensi menimbulkan gas karsinogenik 

 

Oleh karena itu, walau layak secara teknologi, namun incinerator bukanlah obat mujarab yang menjawab 

semua persoalan sampah di Indonesia, karena banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan dan perlu 

kehati-hatian. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah banyak membangun incinerator, namun kembali 

terkendala dengan manajemen sampah yang bermasalah dari hulu sampai hilir. Dalam konteks ekonomi, 

terdapat 4 hal yang menjadi suatu sistem pendorong kenapa permasalahan sampah semakin membesar : 

Pertumbuhan ekonomi -> pola konsumsi meningkat-> timbunan sampah yang tidak terkelola -> 

pencemaran air permukaan, pencemaran air laut, pencemaran tanah, emisi grk, sumber vector penyakit. 

Permasalahan sampah ini dalam jangka panjang dikhawatirkan secara perlahan juga akan mempengaruhi 

kontribusi benefit pariwisata. 

 

Berdasarkan tren data statistik, permasalahan sampah ini sangat sulit untuk dihindari karena penduduk 

semakin bertambah yang mengakibatkan timbunan sampah juga semakin meningkat. Suatu penelitian 

SHARING PENGELOLAAN SAMPAH INDONESIA 
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mengatakan semakin tinggi pendapatan masyarakat, timbunan sampahnya juga semakin naik. Melihat  

pertumbuhan timbunan sampah di Indonesia sebesar 2-4% tiap tahun, dengan rata-rata masyarakat 

membuang sampah sebesar 0,6-0,7 kg per orang per hari, maka pembangunan incinerator akan 

membutuhkah biaya yang sangat tinggi.  

 

Sampah Plastik 

Sampah plastik mendominasi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup maju, seperti Jakarta dan 

Surabaya yang merupakan wilayah dengan komposisi sampah plastik yang dominan. Semakin berkurang 

sampah organik mengindikasikan perekonomian di daerah tersebut mengalami peningkatan. Terkait 

sampah plastik, di satu sisi, terdapat kebijakan pelarangan plastik sekali pakai, dan di sisi lain, kebutuhan 

plastik domestik sangat tinggi dan tidak dapat ditutupi supply plastik dalam negeri. Penghasil plastik di 

Indonesia saat ini hanya mampu memproduksi sebesar 50%, sedangkan sisanya di impor, hingga ada 

industri plastik yang tutup karena kesulitan  bahan baku. Jangan sampai salah persepsi, plastik atau 

pengelolaan sampah plastiknya yang bermasalah? 

 

Potret dari kemajuan pengelolaan sampah, terlihat dari : 

i. Telah banyak perda, UU, PP, dan lain-lain yang mengatur pengelolaan sampah.  

ii. Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah. 

iii. Pengelolaan sampah menjadi sirkular ekonomi 

iv. Penerapan teknologi pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan baku aspal. 

v. Kebijakan pelarangan kantong plastik oleh pemerintah daerah 

vi. Kemajuan teknologi pengelolaan sampah seperti pembangunan pilot project PLTSa  

 

Meskipun adanya kemajuan pengelolaan sampah, namun masih diperlukan adanya preposisi untuk 

reformasi pengelolaan persampahan di Indonesia, utamanya pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu 

sampai ke hilir. 

i. Reformasi kelembagaan 

 Pemerintah Daerah bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap sistem pengelolaan sampah 

ii. Prasyarat hulu-hilir 

 Memaksa masyarakat memilah sampah di sumber, serta Pemda (atau pokmas yang diserahi 

tanggungjawab) mengumpulkan sampah terjadwal dan terpilah 

iii. Restukturisasi retribusi sampah yang layak 

iv. Retribusi di kumpulkan Pemda dan Optimalkan potensial fiskal retribusi sampah untuk jasa pelayanan 

dan Operasi dan Pemeliharaan. 

v. Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah sesuai peraturan yang berlaku 

vi.  Penerapan Regional Sanitary Landfill 
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Hari / Tanggal :   Senin, 15 Juli 2019 
Tempat :   Kuta Paradiso Hotel, Bali – Paradiso Ballroom 
Narasumber :   Ida Bagus Wiratmaja, ST, MT (Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan) 
Topik :   Penanganan Sampah Terintegrasi di Kabupaten Tabanan 

Sampah telah menjadi masalah di berbagai daerah namun, kepala daerah 

mulai dari Gubernur Provinsi Bali dan Bupati Kabupaten Tabanan memiliki 

komitmen melalui peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan tentang 

pengelolaan dan pengendalian sampah.  

Langkah pertama yang dilakukan di Kabupaten Tabanan dalam inovasi 

penganan sampah adalah Proses Branding melalui image building dan brand 

activation. Di tingkat kabupaten, proses ini dilakukan dengan berdirinya 

Garbage Startup (GS) Online yang dipayungi oleh peraturan bupati dan 

peraturan daerah. Di tingkat desa, salah satu best practice penanganan 

sampah dilakukan di Desa Munduktemu dengan gerakan LISA (Lihat Sampah 

Ambil) melalui peran serta masyarakat dan awig-awig adat yang diperkuat 

dengan peraturan desa.  

Di Desa Munduktemu, peningkatan awareness penanganan sampah dilakukan sejak usia dini di sekolah-

sekolah. Tak hanya itu, kesadaran untuk melestarikan flora dan fauna alam juga diajarkan kepada anak-

anak sekolah seperti biota sungai dan larangan berburu burung. Pengenaan sanksi merupakan bentuk 

enforcement yang berlaku di Desa Munduktemu jika ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah 

disusun. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, prinsip yang ingin dibangun melalui gerakan LISA 

adalah partisipasi dan kebersamaan melalui kegiatan bersih-bersih dan lomba kebersihan antar banjar yang 

rutin diselenggarakan. 

Untuk pelaksanaan GS Online, Pemda Kabupaten Tabanan bekerjasama dengan ojek online untuk 

pengangkutan sampah. Skemanya adalah rumah tangga yang telah melakukan pemilihan sampah 

berdasarkan jenis melakukan pemesanan ojek online di aplikasi GS Online. Selanjutnya ojek online akan 

menyalurkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) BUMDes, pasar, atau bank sampah terdekat. 

Penyaluran dari TPS ke Tempat Pengelolahan Akhir (TPA) dilakukan melalui pickup/truk online untuk 

kemudian dikelola menjadi pupuk kompos organik, bricket untuk bahan bakar PLTU, dan bijih plastik untuk 

industri plastik.  

Kondisi TPA Mandung Kabupaten Tabanan menggunung hingga 15 meter. Hal ini tentu merusak keindahan 

alam Tabanan yang masih sangat asri dan berdampak pada masalah kesehatan akibat polusi dan kuman 

yang ditimbulkan. Dengan luasan lahan 2,5 Ha dan volume penerimaan sampah harian sebesar 300 – 500 

m3, ditambah metode penanganan sampah yang hanya kumpul, angkut, dan buang, dapat dipastikan dalam 

jangka waktu 2 tahun lahan TPA Mandung akan penuh.  

Selain GS Online, upaya penanganan sampah lainnya berasal dari inovasi lokal warga Pujungan melalui 

metode pembakaran tungku bakar rendah asap. Pembakaran ini dapat menghasilkan briket dan pasta 

plastik yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan paving block dan atap rumah.  

SHARING PENANGANAN SAMPAH TERINTEGRASI  

DI KABUPATEN TABANAN
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Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2019 

Tempat  : Kuta Paradiso Hotel, Bali – Paradiso Ballroom 

Narasumber : Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si (Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah)  

Topik  : waste energy 

 

 

Pengelolaan sampah menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh daerah saat  

ini. Sampah juga punya kontribusi terhadap efek rumah kaca. Sementara itu, di 

beberapa daerah masih belum memiliki TPA dan tidak memiliki kapasitas untuk 

mengelola sampah, termasuk beberapa daerah di Jawa Tengah. Ada beberapa 

jenis pengelolaan sampah yaitu (1) pengomposan (composting) melalui proses 

fermentasi sampah organic secara aerobic yang paling menunjang dalam 

menghasilkan kompos; (2) pembakaran sampah dengan menggunakan 

incinerator adalah pembakaran sampah baik padat maupun cair untuk 

mereduksi buangan padat; dan (3) sanitary landfill adalah cara penimbunan 

sampah padat suatu hamparan lahan dengan memperhatikan keamanan 

lingkungan, atau dikenal dengan Refuse Derived Fuel (RDF) .                                                                                                                                     

RDF merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari daur ulang sampah yang menghasilkan energi panas yang 

tinggi. Istilah lain untuk bahan bakar dari sampah padat kota seperti bahan bakar daur ulang (recovered 

fuel), bahan bakar dari pembungkus (packaging derived fuel), bahan bakar dari potongan kertas dan plastic 

(paper and plastic fraction) dan bahan bakar dari proses mesin (process engineered fuel).  

Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah melihat bahwa pengelolaan sampah dengan RDF ini memliki banyak 

keunggulan, sehingga pemprov memutuskan untuk menerapkan cara ini dengan membangun instalasi RDF 

di Cilacap, yang berlokasi di TPA Tritih Lor, Cilacap. Nilai proyek sebesar 84 miliar terdiri dari pendanaan 

berbagai stakeholders, yaitu Pemprov Jawa Tengah 10 miliar, Pemkab Cilacap 3 miliar, Kemen PUPR 27 

miliar, dan Denmark 44 miliar. Kapasitas sampah yang diolah sebanyak 120 ton/hari. 

 

Proses produksi RDF diawali sampah sebanyak 120 ton/hari di bawa ke TPA, kemudian dilakukan pemilahan 

pertama, dilanjutkan dengan pencacahan, setelah itu dilakukan bio-drying selama 28 hari yang 

menghasilkan kadar air sampah 65%, selanjutnya pemilahan akhir menghasilkan kadar air kurang dari 25%, 

dan hasil akhirnya adalah RDF sebanyak 40 ton/hari yang kemudian disalurkan ke pabrik semen/PLTU yang 

ada di sekitarnya.  

 

Beberapa keunggulan dari RDF ini adalah nilai CV (combustion value) lebih baik dari material asal, emisi 

yang dihasilkan RDF leih baik dibandingkan batubara, dapat memperpanjang usia pakai TPA hingga 15 

SHARING PEMANFAATAN REFUSE DERIVED FUEL 
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tahun, alternative energy baru yang berasal dari material sisa (sampah). Selain itu, aplikasi penggunaan RDF 

ini dapat dimanfaatkan ke berbagai jenis industri, diantaranya industri semen (KLIN), boiler industri, 

pembangkit listrik berbasis -RDF, pembangkit listrik berbasis-batubara, dan kompor pellet.  

Dari data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, hampir setiap lima tahun sekali dibutuhkan investasi untuk 

perluasan TPA Cilacap, dengan RDF diperkirakan TPA dapat bertahan hingga tahun 2025. Dari segi biaya, 

penggunaan RDF berpotensi menghemat biaya pengelolaan sampah sebesar 5 miliar per tahun sampai 

dengan tahun 2025.  

 

Keunggulan yang dimiliki oleh RDF dapat tercapai jika pemerintah dan masyarakat bersama-sama 

melakukan peranan masing-masing. Diperlukan dukungan masyarakat dalam sikap untuk mengelola 

sampah dengan lebih bijak, diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi pemakaian 

sampah plastik, serta mulai melakukan pemilahan sampah. Salah satu kegiatan yang dilakukan Pemprov 

Jawa Tengah adalah melakukan sosialisasi kepada para pemulung supaya lebih memudahkan proses 

pemilahan sampah pertama.  

Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dimanapun serta peranan 

masyarakat diharapkan dapat mewujudkan “Indonesia yang hijau, energi hijau untuk energi masa depan” 
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Hari / Tanggal :  Selasa, 16 Juli 2019 
Tempat :  Desa Munduktemu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali 
Narasumber :  I Nyoman Wintara (Perbekel Desa Munduk Temu, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan) 
Topik :  Profil Desa Munduk Temu 

 

Desa Munduktemu merupakan 1 dari 133 desa di Kabupaten Tabanan yang 

terletak di ujung barat dengan luas wilayah 22,55 km2 atau 2,64 persen dari 

luas Kabupaten Tabanan. Desa Munduktemu terbagi dalam 2 desa yaitu desa 

tunas dan desa adat yang mana setiap desa memiliki banjar  atau setingkat 

dengan Rukun Warga (RW) untuk pembagian wilayah administratif. Enam 

banjar itu adalah Munduktemu Kaja, Munduktemu Kelod, Anggasari Kaja, 

Anggasari Kelod, Kebonjero Kangin, dan Kebonjaro Kauh yang masing-masing 

dipimpin oleh Perbekel atau Kepala Desa. 

Desa Munduktemu dan 5 desa terpilih lainnya menjadi percontohan 

pengembangan potensi lokal Nikosake (Nira, Kopi, Salak dan Kelapa). Sektor 

pertanian menjadi andalan di Desa Munduktemu dan menempati lahan sekitar 

1200 ha dari luas wilayah Desa Munduktemu yang sekitar 1500 ha. Dengan sistem pertanian tumpangsari, 

Desa Munduktemu menghasilkan salak madu, manggis, durian yang sudah diekspor ke berbagai daerah 

dengan kisaran harga Rp 80.000/kg. Dengan ketinggian 700-1000 mdpl, kopi robusta menjadi produk paling 

dominan yang menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai penghasil kopi terbesar di Bali.  

Di awal kepemimpinan I Nyoman Wintara sebagai Perbekel tahun 2013, tingkat kemiskinan di Desa 

Munduktemu mencapai 15,5 persen. Hingga pada tahun 2014, Desa Munduktemu mendapat kucuran dana 

dari Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) sebesar Rp 245 juta. 

Dana saat itu digunakan untuk mengalirkan air minum di 2 dusun. Program Pamsimas menjadi tonggak 

sejarah Desa Munduktemu karena mendapat pendampingan sekaligus dimana selain penyediaan air 

minum, masyarakat juga diajarkan pola hidup sehat. Kebiasaan yang coba ditularkan kepada masyarakat 

seperti mencuci tangan dengan sabun dan membuang air besar pada tempatnya. Perubahan positif 

perilaku masyarakat ini berhasil membawa Desa Munduktemu menjadi open defecation free (ODF) pada 

tahun 2015. Atas prestasi tersebut, Pemda mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,8 miliar 

ditambah dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 200 juta. Hingga akhirnya pada tahun capaian air minum 

dan akses jamban sehat Desa Munduktemu menjadi 100 persen. Mengantarkan Desa Munduktemu sebagai 

Pelaksana Terbaik se-Indonesia pada Penghargaan Pamsimas tahun 2017.  

Pengelolaan air minum selanjutnya dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok. Perbekel dan aparatur 

desa menolak menjadikan PAM Desa karena ingin masyarakat desa merasa memiliki dan mengelola sendiri. 

Pengelolaan yang dilakukan secara bergotong royong ini akhirnya memberi manfaat untuk masyarakat 

lebih luas, bahkan profitnya mencapai ratusan juta per kelompok.  

Selain program hidup bersih yang dilakukan sejak dini, dana desa juga dimanfaatkan untuk penyediaan 

mobil siaga desa. Linmas (Perlindungan Masyarakat) desa juga memiliki peran penting terutama di Desa 

KUNJUNGAN KE DESA MUNDUK TEMU 
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Munduktemu yang berlokasi di area pegunungan. Perbekel membentuk tim SAR sendiri di tingkat desa yang 

berperan ketika ada pohon tumbang, tanah longsor, got tersumbat hingga turut menjaga kebersihan 

sungai.  

Indikator kemiskinan lainnya yang coba diselesaikan di Desa Munduktemu adalah kuantitas rumah layak 

huni. Sampai tahun 2019, terdapat 173 unit bedah rumah dan rehabilitasi yang dilakukan Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS) dan anggaran Pemkab Tabanan. Dalam hal pengolahan sampah, para wanita 

membentuk kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan melakukan daur ulang sampah 

menjadi produk  seperti tas dan lukisan. Kerajinan-kerajinan tersebut dipasarkan melalui BUMDes Sri 

Sedana yang baru dibentuk pada tahun 2016 oleh Pemkab Tabanan. Sebagai awalan, Pemkab Tabanan 

memberikan bantuan Rp 200 juta dengan produk olahan utama kopi. Melalui BUMDes Sri Sedana, para 

kelompok tani aktif melakukan pelatihan seperti yang difasilitasi oleh Pemerintah Kanada melalui proyek 

NSLIC.  

Untuk branding kopi, Desa Munduktemu memberi nama Kopi Leak Bali. Nama leak kerap diartikan negatif 

oleh banyak masyarakat umum untuk itu, masyarakat desa ingin mengubah mindset tersebut menjadi 

positif melalui Kopi Leak Bali. Adapun Kopi Serasi juga merupakan hasil produksi Desa Munduktemu yang 

telah dibranding oleh Pemkab Tabanan. Harga kopi Leak juga dikontrol melalui BUMDes dengan harga jual 

lebih tinggi dari harga tengkulak ditambah bonus 5 persen dan Rp 750.000/kg. Sehingga tengkulak 

memperoleh kopi dengan kualitas rendah atau hasil pemilahan BUMDes.  

Selain produk pertanian yang mulai dikenal luas, Desa Munduktemu sendiri juga mulai dikenal dengan 

keindahan alamnya. Melalui tagline “Negeri di Atas Awan”, wisata Desa Munduktemu yang ditawarkan 

kepada wisatawan diantaranya keindahan gunung, sungai, dan air terjun.  

Meski pariwisata Desa Munduktemu terus berkembang, masyarakat desa terus menjaga kelestarian alam 

dan lingkungannya. Bekerjasama dengan 3 desa di sekitarnya Anggasari dan Kebonjero, menyusun 

Peraturan Desa tentang Sampah dan Pelestarian Alam dimana warga yang membuang sampah 

sembarangan (baik pelaku dan saksi yang melapor) akan dikenakan sanksi sebesar Rp 100.000 – 250.000. 

Peraturan ini didorong melalui Gerakan LISA (Lihat Sampah Ambil) dan berlaku untuk semua kalangan 

masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tak hanya itu, melalui Gerakan 1 Bersih, masyarakat 

juga rutin melakukan kegiatan bersih-bersih setiap tanggal 1 mulai dari jalan desa hingga jalan kabupaten.  

Berbagai upaya tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan di Desa Munduktemu hingga menjadi 2,48 

persen pada tahun 2018. Kalaupun masih ada data kemiskinan yang teridentifikasi dalam data Badan Pusat 

Statistik (BPS) maka hal tersebut adalah data masyarakat yang memiskinkan diri agar desa tersebut 

memperoleh dana desa lebih banyak. Untuk itu, Desa Munduktemu melakukan strategi alokasi dana desa 

ke program atau aktivitas yang berbentuk pemberdayaan ke para petani dan tukang untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat secara langsung. 
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Hari / Tanggal :  Selasa, 16 Juli 2019 
Tempat :  Sungai Tukad Badung, Denpasar, Bali 
Narasumber :  I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.MT (Kepala Bappeda Kota Denpasar) 
Topik :  Penataan Tukad Badung (Taman Kumbasari) 

Tukad Badung merupakan salah satu sungai besar yang membelah Kota 

Denpasar dengan panjang total sekitar 17,5 km, dimana hulu dari tukad badung 

ada di wilayah Kabupaten Badung dan hilirnya sampai ke jalan Taman Pancing 

Denpasar. Tukad badung merupakan saluran pembuangan akhir dari sistem I 

dalam sistem drainase kota Denpasar, yang selama ini dijadikan tempat 

pembuangan sampah oleh masyarakat terutama yang tinggal di bantaran 

sungai badung. 

Sebelum dilakukan penataan kondisi fisik Tukad Badung, spot Gajah Mada 

sangat jorok dan bau, yang tentu saja berpengaruh terhadap keindahan wajah 

kota secara keseluruhan. Dan kondisi tersebut diatas dan atas support dari 

bapak Walikota Denpasar, pemerintah Kota dalam hal ini DPUPR kota 

mengambil inisiatif untuk membenahi wajah kota, utamanya wajah sungai-

sungai di Kota Denpasar dengan melakukan penataan sungai spot Gajah Mada. 

Penataan dilakukan secara bertahap dari tahun 2017 sampai dengan 2018 dengan realisasi panjang 

penataan baru mencapai 548 m dan penataan sungai ini dinamai “Taman Kumbasari”. Tahun 2017 dengan 

panjang total kurang lebih 165m dengan anggaran Rp 5.015.206.000,-, tahun 2018 dengan panjang total 

kurang lebih 383m dengan anggaran Rp 2.603.345.000,-. 

Tujuan penataan itu utamanya secara jangka panjang untuk merubah pola pikir masyarakat agar tidak 

membuang sampah ke sungai. Bahwa sungai yang selama ini dianggap sebagai bak sampah berjalan,  dapat 

ditata dan dimanfaatkan untuk rekreasi keluarga seperti jogging track, mancing, selfie, dan interaksi 

masyarakat pada saat air normal/musim kering, serta diharapkan dapat menjadi icon dan tujuan alternatif 

bagi anak-anak muda untuk berinteraksi dimana pada umumnya anak muda lebih senang berkumpul di 

cafe dan mall. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap lingkungan 

seperti keengganan untuk membuang sampah ke sungai. 

Penataan tukad badung ini bukan untuk pengendalian banjir, namun sifatnya hanya beautifikasi dan 

mempermudah OP (Operasional dan Pemeliharaan) dengan pembuatan penampang tersusun yang 

memperkuat pondasi senderan Tukad Badung dari gerusan air. Karakteristik aliran sungai pada spot ditata 

dengan cukup unik, mengingat hujan yang turun pada umumnya memiliki intensitas tinggi dan durasinya 

lama yang mengakibatkan debit air akan naik, ditambah tukad badung merupakan pembuangan akhir. 

Tercatat selama kurung waktu 365 hari dalam setahun, terjadi 5 hari air naik bibir elevasi tertinggi senderan 

Tukad Badung, sisanya 360 hari dimanfaatkan untuk OP sungai dan tempat alternative wisata perairan. 

Sungai Tukad badung ini juga dilengkapi dengan early warning system sebagai alat pemberitahuan dini pada 

pengunjung bila terjadi peningkatan tinggi muka air sungai. 

KUNJUNGAN KE TUKAD BADUNG 
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Bappenas adakan “Workshop” Bappeda se-Indonesia di Bali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denpasar Bali (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadakan "Workshop 

Knowledge Sharing" pembangunan daerah yang diikuti 54 Bappeda provinsi, kabupaten dan kota se-

Indonesia di Bali. 

Kepala Sub Direktorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV Bappenas 

Andi Setyo Pambudi di Denpasar, Rabu, mengatakan pihaknya sengaja melakukan kegiatan di Bali. Selain 

melakukan lokakarya, para peserta dapat melihat objek-objek pembangunan dan objek pariwisata, salah 

satunya penataan Tukad (Sungai) Badung, Kota Denpasar. 

Ia mengatakan penataan Tukad Badung adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam 

menjaga kebersihan sungai sebagai sumber kehidupan. Ini salah satu untuk pembelajaran dan pengetahuan 

kepada masyarakat dalam menjaga lingkungan tetap bersih.Penataan juga bertujuan untuk menciptakan 

agar sungai tertata rapi dan bebas dari sampah sepanjang 800 meter melintasi Pasar Badung dan Pasar 

Kumbasari. Dari inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih Penghargaan 

Pembangunan Daerah tahun 2019 peringkat II Tingkat Nasional. 

Selain itu pembangunan Tukad Badung langsung dikelola oleh Pemkot Denpasar, karena kriteria dari 

pembangunan daerah adalah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. 

"Saya kira pembangunan ini cukup berhasil, masyarakat mendapatkan manfaatnya, penataan 

lingkungannya juga lebih rapi, bagus dan sampah bisa di atasi, sehingga kehidupan seperti ikan bisa kembali 

seperti semula. 
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Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu Wijaya Kusuma memperkenalkan dan 

menjelaskan secara detail tentang proses pembangunan Tukad Badung kepada seluruh rombongan dari 

Bappenas. 

Ia mengatakan pembangunan secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu proses perubahan ke 

arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan memperhitungkan sumber 

daya yang tersedia. 

Dikatakannya pembangunan di Kota Denpasar dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota 

Denpasar tahun 2016-2021, yaitu "Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju 

Keharmonisan”. 

Wisnu Wijaya mengatakan visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam 16 sasaran 

dan 29 indikator sasaran. Reduksi sampah menjadi salah satu indikator sasaran yang ditetapkan. 

"Maka dari itu revitalisasi menjadi salah satu cara kami untuk menata sungai menjadi bersih dan rapi serta 

bebas dari sampah plastik," ucapnya. 

Inovasi Penataan Tukad Badung, kata Wisnu Wijaya mengantarkan Pemerintah Kota Denpasar meraih 

Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2019. Selain itu seluruh Bappeda provinsi, kabupaten/Kota hari 

ini bisa mengunjungi Tukad Badung. 

Dengan kunjungan ini, ia mengaku nama Kota Denpasar semakin dikenal di tingkat nasional. "Dengan 

kunjungan ini kami harapkan penataan Tukad Badung bisa diterapkan di daerah lain. Semakin banyak 

perhatian terhadap lingkungan khususnya sungai, maka sampah plastik dari hulu ke hilir bisa di atasi dengan 

baik," katanya. 

Wisnu Wijaya lebih lanjut menjelaskan yang paling unik dari Tukad Badung adalah di apit dua pasar 

tradisonal. Dengan merevitalisasi sungai seperti ini masyarakat akan semakin enggan untuk membuang 

sampah ke sungai, karena yang disasar pemerintah provinsi adalah bagaimana mengubah prilaku 

masyarakat dengan contoh pembangunan yang baik seperti ini. 

Ia mengharapkan agar Denpasar terus melakukan inovasi, sehingga nantinya meraih peringkat pertama 

dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). 

Sumber : https://bali.antaranews.com/berita/155125/bappenas-adakan-workshop-bappeda-se-indonesia-

di-bali 
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Di Bali, Bupati Irdinasyah jabarkan inovasi pembangunan Tanah Datar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA.com, Tanahdatar (Sumatera Barat)--Bupati Kabupaten Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi tampil di Bali. Ia 

menjadi pembicara pada Workshop Knowledge Sharing Pembangunan Daerah di sana, Senin, (15/7). 

Beberapa Inovasi yang dibicarakan itu, semisal Inovasi Jaksa Masuk Pasar, Inovasi Jaring Asmara Kenari, 

Inovasi Kabupaten Tahfiz dan Inovasi Gerbang Cerdas yang mampu mengantarkan Kabupaten Tanah Datar 

sebagai juara pertama kategori Perencanaan dan Pencapaian terbaik tingkat Nasional tahun 2019. 

Tampil sebagai pembicara kedua setelah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono Karto 

Soedarmo dan berikutnya Kepala Bappeda Kota Semarang Bunyamin, Bupati Irdinansyah mengenalkan 

seluruh destinasi wisata Tanah Datar salah satunya Desa Terindah di Dunia yaitu Nagari Tuo Pariangan yang 

bakal direvitalisasi dalam waktu dekat ini. 

“Potensi pariwisata Tanah Datar sangat luar biasa, ada 150 destinasi wisata tersebar di 14 Kecamatan, kita 

punya desa terindah di dunia versi majalah Travel Budget yaitu Nagari Tuo Pariangan, konon ceritanya di 

sana tempat cikal bakal lahir suku Minangkabau yang kental akan suasana budayanya, berkunjunglah ke 

Tanah Datar,” ujar Bupati di hadapan peserta Workshop Knowledge Sharing yang berasal dari 10 besar 

daerah peraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019. 

Workshop Knowledge Sharing Pembangunan Daerah ini dibuka oleh Kepala Deputi Pemantauan Evaluasi 

Pengendalian Pembangunan Bappenas RI Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP. Ia mengatakan, Workshop Knowledge 

Sharing dianggap sangat penting sebagai wadah berbagi informasi pembangunan dari daerah peraih PPD 

2019. 

“Melalui acara ini kita ingin memastikan best practice dari daerah penerima penghargaan PPD 2019 dapat 

terus disebarluaskan ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia dan kami mengucapkan terima kasih atas 
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waktu kesempatan narasumber yang berkenan berbagi praktek cerdasnya di dalam melakukan inovasi,” 

ujarnya. 

Dikatakannya, para daerah peraih PPD 2019 diharapkan dapat menyampaikan praktek cerdas tersebut 

dalam Indonesia Development Forum (IDF) 2019 yang bakal diselengarakan dalam waktu dekat ini dengan 

menghadirkan pembicara Internasional. Pertemuan tahunan itu diselenggarakan oleh Kementerian PPN 

Bappenas yang dianggap penting karena nantinya praktik cerdas tersebut dapat diketahui ditingkat 

regional, nasional maupun internasional. 

Sebelumnya, Gubernur Propinsi Bali diwakili Kepala Bappeda Propinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra 

mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang nantinya dapat berbagi pengalaman terkait 

perencanaan pembangunan daerah. 

“Bagaimana memperkuat berbagai sektor tentu kami dapatkan di forum ini nantinya dan jangan lupa 

nikmati destinasi wisata yang ada di Bali, wisata danau, wisata pantai dan sebagainya serta jika dalam 

kunjungan terdapat evaluasi silahkan sampaikan kepada kami, agar kami bisa menata Bali lebih baik 

kedepannya, intinya kami mengapresiasi kegiatan ini,” simpulnya. (MG) 

Sumber : https://indonesiadevelopmentforum.com/2019/news/14942-di-bali-bupati-irdinasyah-jabarkan-

inovasi-pembangunan-tanah-datar 
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Optimalkan Penataan Pembangunan Tukad Badung, Bappenas kunjungi Tukad Badung, gelar 

workshop Knowledge Sharing 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penataan Tukad Badung yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar adalah untuk memberikan edukasi 

kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai sebagai sumber kehidupan. Selain itu penataan juga 

bertujuan untuk menciptakan agar tukad tertata rapi dan bebas dari sampah sepanjang 800 meter melintasi 

Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Dari inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih 

Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2019 peringkat II tingkat nasional. 

Untuk mengetahui secara langsung penataan pembangunan Tukad Badung, sekaligus mengoptimalkan 

manfaat dari pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2019 Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional menggelar Whokshop  Knowledge Sharing Pembangunan Daerah di Bali dengan 

diiukuti 54 Bappeda Provinsi kabupaten/kota se Indonesia. Salah satu agenda  Whorkshop  Knowledge 

Sharing  tersebut adalah mengunjungi  Tukad Badung. 

Kunjungan yang dipimpin Kepala Sub Direktorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 

Daerah Wilayah IV Andi Setyo Pambudi disambut hangat Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu 

Wijaya Kusuma Selasa (16/7) di Tukad Badung. Dalam kunjungan tersebut Wisnu Wijaya Kusuma 

memperkenalkan dan menjelaskan secara detail tentang proses pembangunan Tukad Badung kepada 

seluruh rombongan. 

Menurutnya  pembangunan secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu proses perubahan ke arah 

yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia. Pembangunan di Kota Denpasar dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota 
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Denpasar Tahun 2016-2021 yaitu. "Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju 

Keharmonisan". Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam 16 sasaran dan 29 

indikator sasaran. Reduksi Sampah menjadi salah satu indikator sasaran yang ditetapkan. ''Maka revitalisasi 

menjadi salah satu cara kami untuk menata sungai menjadi bersih dan rapi serta bebas dari sampah plastik,'' 

kata Wisnu Wijaya 

Dari inovasi Penataan Tukad Badung  kata Wisnu mengatarkan Pemerintah Kota Denpasar meraih 

Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2019. Selain itu seluruh Bappeda provinsi Kabupaten/Kota hari 

ini bisa mengunjungi Tukad Badung. Dengan kunjungan ini mengaku nama Kota Denpasar semakin dikenal 

di tingkat nasional. "Dengan kunjungan ini kami harapkan penataan Tukad Badung bisa diterapkan di daerah 

lainnya.Semakin banyak perhatian terhadap lingkungan khususnya sungai maka sampah plastik dari ulur ke 

hilir bisa di atasi dengan baik,'' ungkapnya. 

Kepala Sub Detorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV Andi Setyo 

Pambudi mengatakan, Pemkot Denpasar bisa melaksanakan pembangunan ini dengan baik. Menurutnya 

Pemkot Denpasar benar-benar menata dengan banyak tujuan, pertama adalah kebersihan lingkungan. 

Selain selain itu inovasi ini juga sesuai dengan RKP 2019 yang ada di dokumen perencanaan Kota Denpasar. 

''Saya menangkap harmonis dengan alam di wujudkan Pemkot Denpasar dengan cara menata Tukad 

Badung, itu sangatlah bagus,'' ungkap Andi Satyo Pambudi. 

Selain itu pembangunan Tukad Badung ini langsung di kelola oleh Pemkot Denpasar. Karena menurutnya 

kriteria dari  pembangunan daerah adalah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. ''Saya kira 

pembangunan ini cukup berhasil,  masyarakat mendapatkan manfaatnya, penataan lingkungannya juga 

lebih rapi bagus dan sampah bisa di atasi sehingga kehidupan seperti ikan bisa kembali seperti semula. 

Ia menjelasakan yang paling unik dari Tukad Badung ini adalah di apit dua pasar tradisonal . Dengan 

merevitalisasi sungai seperti ini orang akan semakin enggan untuk membuang sampah ke sungai. Karena 

yang disasar Pemerintah Provinsi adalah bagaimana merubah prilaku masyarakat dengan contoh 

pembangunan baik seperti ini.  Ia  mengharapkan agar Denpasar terus melakukan inovasi, sehingga 

nanntinya meraih peringkat pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ''Saya yakin Kota 

Denpasar bisa lebih kreatif lagi,'' ucapnya. (Ayu) 

Sumber : https://www.denpasarkota.go.id/berita/baca/15100 
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Optimalkan Penataan Pembangunan Tukad Badung, Bappenas kunjungi Tukad Badung, gelar 

workshop Knowledge Sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANAH DATAR – Raih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, 

didaulat sebagai pembicara dalam kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas RI) di dua tempat terpisah. 

Hal itu disampaikan Kabag Humas dan Protokol Yusrizal di ruang kerjanya, Jumat (12/07/2019). Lebih lanjut 

dijelaskan, Bupati Irdinansyah menjadi pembicara pada kegiatan Workshop Knowledge Sharing 

Pembangunan Daerah, di Bali 15 Juli 2019 dan sepekan berikutnya pada "Indonesia Development Forum 

2019" di Jakarta Convention Centre (JCC) tanggal 22 Juli 2019, dalam Forum lebih luas lagi. 

“Bupati Tanah Datar didaulat bersama Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Semarang, sebagai pembicara 

di depan peserta dari latar belakang lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi 

masyarakat sipil, perusahaan swasta, mitra pembangunan internasional dan media,” ulas Yusrizal. 

Sesuai informasi yang diterima dari Bappenas RI, jelas Yusrizal, kegiatan bertujuan memberi nilai tambah 

pada hasil pembangunan, membagikan praktek-praktek cerdas dari daerah, memperkaya penulisan 

"success story" atau "lesson learned" pembangunan daerah serta mendapat masukan dalam rangka 

peningkatan kualitas pembangunan daerah secara khusus dan pembangunan nasional secara umum. 

“Dalam kegiatan tersebut, bupati akan sharing informasi penyelengaraan pemerintahan kepada peserta 

tentang success story perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menurut penilaian panitia pusat 

(Bappenas), Tanah Datar mampu memberikan nilai lebih dalam perencanaan, pencapaian dan inovasi,” 

jelas Yusrizal. 

Hasil penilaian PPD yang disampaikan panitia, Tanah Datar di sisi perencanaan, punya dukungan program 

prioritas daerah terhadap prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 
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yang dinilai sangat kuat serta strategi, arah kebijakan dan pola penganggaran yang jelas dalam mencapai 

sasaran pembangunan daerah. 

Sisi pencapaian pembangunan ulas Yusrizal, pertumbuhan ekonomi Tanah Datar di atas rata-rata nasional, 

kemiskinan menurun dan penurunan ketimpangan pendapatan lebih baik dari rata-rata nasional. 

Diungkapkan indilator-indikator di atas, juga dinilai pertumbuhan ekonomi Tanah Datar, lebih baik 

dibanding tahun sebelumnya sebesar 5.01% dan tahun 2017 meningkat menjadi 5,12%, lebih tinggi dari 

angka nasional sebesar 5,07%, Tingkat kemiskinan dalam 3 tahun terakhir berhasil ditekan pada tahun 2015 

sebesar 5,82% menjadi 5,68% di tahun 2016 dan tahun 2017 tinggal 5,56% dan ketimpangan pendapatan 

antara kaya dan miskin berhasil dipangkas, pada tahun 2013 sebesar 0,3 menjadi 0,26 pada tahun 2017 

dan ini lebih baik dari capaian provinsi dan nasional. 

Sementara inovasi yang dikembangkan Pemerintah Tanah Datar adalah menyediakan beasiswa penunjang 

pendidikan bagi siswa melalui "Gerbang Cerdas" (Gerakan Pembangunan Masyarakat Cerdas), Program 

Jaksa Masuk Pasar sebagai upaya mendekatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pasar Batusangkar, dan 

sekaligus mendukung peningkatan PAD serta Program "Jaring Asmara Kenari", progam peningkata pelayan 

publik, dengan cara "Bupati Berkantor Satu Hari di nagari / (desa) dalam rangka memberikan pelayanan 

dasar masyarakat dan sekaligus menjaring aspirasi masyarakat sampai ke nagari. 

Yusrizal menjelaskan Gerbang Cerdas bertujuan menjamin perlakuan layanan pendidikan yang merata dan 

bermutu dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, sehat, berkarakter, 

cakap, kreatif, mandiri dan berbudaya. Inovasi ini tumbuh dari sebuah daerah yang minim Sumber Daya 

Alam tetapi cukup potensial Sumber Daya Manusia-nya. 

“Kita punya semboyan tidak ada anak Tanah Datar yang gagal melanjutkan ke perguruan tinggi negeri 

karena alasan biaya, semua itu kita upayakan melalui bantuan dari APBD, BAZNas maupun menggandeng 

perantau dan donatur,” sebutnya. 

Dalam membangun Tanah Datar, pemerintah daerah tidak bekerja sendirian. Inovasi Jaksa Masuk Pasar 

salah satu contohnya melibatkan Kejaksaan Negeri Tanah Datar dengan memberi layanan konsultasi hukum 

gratis sekaligus memberi sosialisasi hukum kepada pedagang dan pengujung pasar. Bisa dikatakan inovasi 

ini satu-satunya di Indonesia. Salah satu hasilnya terjadi peningkatan kepatuhan pedagang dalam 

membayar retribusi toko, hal yang selama ini masih rendah. 

Sementara Program Jaring Asmara Kenari untuk menjaring aspirasi masyarakat sampai ke nagari yang 

dilakukan bupati Tanah Datar dengan berkantor sehari di nagari melibatkan OPD terkait memberi 

pelayanan serta melihat permasalahan yang ada untuk dicarikan solusi secara Bersama. (rls/wn) 

Sumber : https://kabarita.co/raih-ppd--irdinansyah-tarimizi-jadi-pembicara-di-bappenas 
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HARI PERTAMA, 15 JULI 2019 

WORKSHOP KNOWLEDGE SHARING PEMBANGUNAN DAERAH 2019 
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HARI KEDUA, 16 JULI 2019 

KUNJUNGAN LAPANGAN  
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