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Pokok Pikiran dan Rekomendasi 
Semiloka Forum BAPPEDA se-KTI I 

 

Pokok-Pokok Pikiran: 
Forum BAPPEDA se-KTI yang dilaksanakan di Ambon pada tanggal 27-28 Februari 2008 
menetapkan sejumlah pokok pikiran sebagai kerangka kerja bersama dengan fokus pada: 
 
1. Sinkronisasi Perencanaan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Nasional, dengan cara: 
• memfasilitasi RPJM Nasional sehingga konsisten digunakan sebagai acuan dasar 

dalam penyusunan RPJM Daerah dengan sasaran terukur guna mendukung agenda 
pembangunan nasional; 

• mendorong penetapan RPJMD melalui Peraturan Gubernur. Selanjutnya agar revisi 
Undang-undang terkait secara jelas menetapkan status RPJMD sebagai dokumen 
perencanaan daerah; 

• memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia perencana di KTI 
(diklat Mind Setting, formal dan informal); 

• memfasilitasi pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan sampai 
tingkat desa/kelurahan melalui penyediaan data yang valid dan bermanfaat bagi 
perencanaan dan evaluasi pembangunan (misalnya PEACH, MDGs, HDR, Kajian 
I/O, dan alat perencanaan/analisa lainnya); 

• mendorong perhatian dan upaya percepatan pembangunan wilayah kepulauan; 
• memfasilitasi pertemuan antar Kepala BAPPEDA se-KTI setiap 6 bulan untuk 

memperkuat sinkronisasi dan sinergi perencanaan wilayah dalam mengisi agenda 
pembangunan nasional, dan; 

• memfasilitasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan 
menghindari tumpang tindih antar sektor. 

 
2. Dukungan bagi pengembangan triple track development strategy (Growth, 

Employment, Poverty Alleviation) dengan cara: 
 

a) Mendukung pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro-Poor), antara 
lain: 
 Memanfaatkan dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) 

sebagai dokumen perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan; 
 mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran yang lebih berpihak 

pada wilayah miskin dan terpencil, terutama wilayah perbatasan, kepulauan dan 
terisolasi; 

 mendorong pemerintahan daerah untuk menyusun program/kegiatan inovatif 
dalam rangka peningkatan IPM (Pendidikan, Kesehatan & Pendapatan) sampai ke 
Kecamatan/Desa/Kelurahan yang dikombinasikan dengan percepatan 
pembangunan prasarana transportasi dan komunikasi; 

 turut menyukseskan program nasional (Misalnya: Program Keluarga Harapan, 
BOS, dan RASKIN) serta program-program subsidi lainnya; 
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 mendorong pendataan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan  
serta sistem pengelolaan informasinya guna mendukung proses perencanaan, 
implementasi dan evaluasi program; 

 mendorong internalisasi program nasional pemberdayaan masyarakat (misalnya 
PNPM) agar sesuai dengan konteks lokal. 

 
b) Mendukung pembangunan yang menciptakan lapangan kerja (Pro-Job), antara lain: 

 mendorong pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat (PNPM 
Mandiri) untuk membangun Trust pada masyarakat dan transparansi dalam 
pengertian komunikasi sosial. Pemerintahan daerah didorong agar konsisten 
mengalokasikan dana "cost-sharing" bagi pelaksanaan program ini secara utuh; 

 memfasilitasi dialog multipihak untuk mendukung pengembangan strategi terpadu 
penanggulangan pengangguran yang mendorong pertumbuhan yang berorientasi 
pada penciptaan lapangan kerja termasuk pengembangan pendidikan kejuruan 
yang sesuai dengan potensi daerah; 

 mendorong penataan lokasi dan akses terhadap lembaga keuangan bagi para 
pengusaha kecil (terutama yang tergusur); 

 mengembangkan dukungan bagi sistem pendataan daerah untuk 
mengidentifikasikan potensi ekonomi dan kebutuhan ketrampilan yang 
mendukung/mengoptimalkan mata pencaharian lokal; 

 mendorong upaya untuk meningkatkan kualitas pencari kerja dengan penguatan 
pada sekolah kejuruan; 

 mendorong keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan 
infrastruktur perdesaan dan perkotaan; 

 mendorong pelibatan pihak swasta untuk meningkatkan proses produksi dan akses 
pasar. 

 
c) Mendukung pembangunan yang mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan 

(sustainable pro-growth) antara lain: 
 mendorong diseminasi praktek pintar pengembangan komoditas dan peran swasta 

untuk dilibatkan secara penuh dalam peningkatan investasi daerah (misalnya 
membangun kluster industri yang berdaya saing ekspor); 

 meningkatkan upaya revitalisasi pertanian dan perikanan/kelautan dan peternakan 
melalui intervensi terbatas pemerintah ("limited government intervention" - contoh 
Gorontalo) guna menciptakan harga jual yang berpihak pada produsen skala kecil; 

 mendorong peran serta daerah dalam menekan inflasi melalui diseminasi praktek 
pintar dan upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat (social awareness 
campaigns); 

 mendorong pemerintah pusat melalui rekomendasi dalam perhitungan luas laut 
dan pembobotan yang proporsional dalam  pengalokasian dana perimbangan; 

 mendukung reshaping aparatur untuk meningkatkan daya saing daerah 
 meningkatkan kepedulian pada aspek lingkungan hidup dalam setiap intervensi 

pertumbuhan/pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah masing-
masing; 

 mendukung pengembangan sistem informasi usaha/bisnis daerah (berbasis UKM), 
dan; 
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 Sosialisasi Forum KTI melalui penyelenggaraan promosi investasi untuk 
menampilkan potensi unggulan masing-masing provinsi di KTI. 

 
3. Penguatan strategi komunikasi dan peran social marketing, agar Forum KTI 

mengembangkan strategi komunikasi dan meningkatkan peran ”social marketing”-nya 
dengan cara: 
• memperkuat upaya peningkatan kapasitas melalui dialog aktif dan sosialisasi praktek 

pintar (smart practices) antara pemerintah dan masyarakat memanfaatkan media 
komunikasi BAKTINews serta media cetak dan elektronik daerah dan nasional 
lainnya. Kualitas dan penyebaran media ini perlu dikembangkan melalui kontribusi 
reguler dari BAPPEDA se-KTI; 

• memfasilitasi keterlibatan instansi nasional dalam dialog pembangunan KTI dan 
mengembangkan peluang pertukaran penempatan kerja sementara (temporary job 
exchange) untuk meningkatkan kesadaran terhadap tantangan pembangunan yang 
dihadapi antar daerah dan antara daerah dan pusat; 

• Mendorong pelibatan dan komunikasi antar instansi teknis nasional dan daerah yang 
lebih intensif dan terbuka (misalnya: BPS Pusat dan Daerah);  

• Memperluas jaringan Forum KTI agar meliputi kabupaten dan kota dan; 
• Mendorong pengembangan bursa investasi dan informasi daerah. 

 
Rekomendasi Utama: 
Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang menjadi kerangka kerja bersama tersebut diusulkan 
rekomendasi yang konkrit, terukur dan dapat dilaksanakan dalam rentang waktu satu tahun, 
sebagai berikut: 

1. memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia perencana di KTI 
dan sistem informasi perencanaan pembangunan 

2. memfasilitasi pertemuan antar Kepala BAPPEDA se-KTI setiap 6 bulan dan untuk 
pertemuan Kepala BAPPEDA se-KTI II ditetapkan di Jayapura, Papua. 

3. Mendorong identifikasi dan diseminasi praktek cerdas dalam: 
a. Mendukung pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro-Poor) 

terutama untuk peningkatan IPM dan memastikan program nasional 
pemberdayaan masyarakat (misalnya PNPM) yang sesuai dengan konteks 
lokal; 

b. Mendukung pembangunan yang menciptakan lapangan kerja (Pro-Job) 
dengan memfasilitasi dialog multipihak untuk mendukung pengembangan 
strategi terpadu penanggulangan pengangguran yang mendorong pertumbuhan 
yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja; 

c. Mendukung pembangunan yang mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan 
(sustainable pro-growth);  

d. Memperkuat upaya peningkatan kapasitas melalui dialog aktif antara 
pemerintah dan masyarakat memanfaatkan media komunikasi BAKTINews 
serta media cetak dan elektronik daerah dan nasional lainnya, dan;  

4. Mendorong mitra pembangunan internasional untuk mendukung pelatihan 
penyusunan tabel Input/Output khusus KTI guna meningkatkan investasi di tingkat 
lokal; 
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5. Memfasilitasi keterlibatan instansi nasional dalam dialog pembangunan KTI dan 
mengembangkan peluang pertukaran penempatan kerja sementara. 

 
Demikianlah hasil rekomendasi peserta Semiloka Kepala BAPPEDA se-KTI I kota Ambon, 
Maluku, 27-28 Ferbruari 2008, dengan daftar peserta: 

 
NAMA INSTITUSI 

Prof. DR. Hj. Winarni Monoarfa, MS Kepala Bappeda Gorontalo 

Yulius Subianto Riwu, SH, MSi Kepala Bappeda Nusa Tenggara Timur 

Drs. H. Lalu Gita Ariadi, Msi Sekretaris Bappeda Nusa Tenggara Barat 

Ir. Alex J. Wowor, Msi Kepala Bappeda Sulawesi Utara 

Faridah Lamarauna, SE, Msi Kepala Bidang Data Bappeda Sulawesi Tengah 

Asthatie P.A Saleh Kasubdin Kerjasama Bappeda Sulawesi Tengah 

Ir. Syarif Burhanuddin, M. Eng Kepala Bappeda Sulawesi Barat 

Dr. H. S. Roeslan, MS Kepala Bappeda Sulawesi Selatan 

Bp. Syafruddin Daerlan KABID Ekonomi, BAPPEDA Prov. Papua 

Dra. Farida Salampessy Sekretaris Bappeda Maluku 

DR. Rakib Sahubawa Plt. KABID Bidang Perencanaan, Bappeda 
Maluku 

Guntur Napitupulu Bappeda Maluku 

DR. Jalaludin Salampessy Bappeda Maluku 

DR. Anton A. Lailossa Bappeda Maluku 
 

 


