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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan

bimbingan-Nya dalam penyusunan buku buletin edisi

pertama tahun 2021 dan tak lupa kami ucapkan

terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyusunan buku buletin ini.

Buletin Litbang edisi pertama ini mengulas hasil

kegiatan yang diikuti dan koordinasi-koordinasi baik di

dalam maupun di luar Kabupaten dan Provinsi.

Dalam penyusunan buletin ini kami sangat menyadari

perlu perbaikan dan masukan yang bersifat

membangun untuk kesempurnaan buletin ini sehingga

pada gilirannya dapat menggugah inspirasi para

praktisi pembangunan dari berbagai sektor dan juga

masyarakat yang nantinnya akan dapat memberikan

kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Beguai

Jejama menuju Kabupaten Lampung Barat yang

hebat dan sejahtera.

Akhirnya kami senantiasa menyambut baik semua

masukan dan saran untuk perbaikan mutu Buletin

Litbang ini dimasa yang akan datang. Semoga buletin

ini bermanfaat dan selamat membaca.

KEPALA BADAN PENELITIAN 

DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAIJO, SKM.,M.Kes
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MUSRENBANG BERPERAN DALAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DI KABUPATEN

Latar Belakang

Implementasi Undang-undang ini serta aturan-aturan

tentang Musrenbang menimbulkan semangat yang

tinggi di daerah. Penekanan pada metoda

perencanaan partisipatif terlihat dalam juknis yang

ada. Sementara itu perangkat-perangkat aturan untuk

menunjang partisipasi tidak operasional sehingga

legitimasinya tidak bisa dijamin. Di sisi lain kepranataan

sosial politik masyarakat belum tertata sebagaimana

fungsinya. Pada hakekatnya konsep partisipasi itu

sendiri belum dipahami sepenuhnya. Padahal secara

konseptual, tujuan Musrenbang adalah mengakomodir

semua kepentingan, baik pemerintah, swasta dan

masyarakat.

Hal tersebut sesuai apa yang menjadi salah satu tujuan

Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional adalah

melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan

perencanaan pembangunan. Namun fokus kajian tesis

ini adalah pelibatan masyarakat dalam Musrenbang

dalam rangka menyusun rencana pembangunan

tahunan, yang dilakukan di tingkat kelurahan,

kecamatan dan Kabupaten.

Namun faktanya partisipasi di semua agent

pembangunan ini sulit terjadi. Beberapa faktor yang

menjadi penyebabnya adalah :

1. Pola partisipasi masyarakat yang belum tersiapkan;

2. Komunikasi vertikal dan horinsontal yang belum

terconnect satu dengan lainnya;

3. Penekanan hanya pada output Musrenbang

sehingga
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Oleh karena itu konsep perencanaan pembangunan

perlu diupayakan penyempurnaan-penyempurnaan

dengan melihat faktor-faktor ini. Sehingga diharapkan

dikemudian hari model perencanaan ini semakin

mencerminkan demokratisasi di Indonesia.

Idealnya pelaksanaan Musrenbang melibatkan

masyarakat/ stakeholder non Pemerintah mulai dari

tahapan Proses, Penentuan, dan Pelaksanaan

termasuk stakeholder secara bersama memikirkan

bagaimana membiayai dan mengimplementasikan

hasil Musrenbang. Ini biasa terjadi manakala benar,

Pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam

memikirkan Pembangunan yang bertumpu pada

kesejahteraan masyarakat kedepan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) dalam penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2022 tahun ini berbeda

dan yang ada baru dari metode penerapannya.

Pasalnya acara tersebut dilaksanakan di Halaman

Kantor Bupati Lampung Barat yang dihadiri oleh

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili Kepala

Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi

Lampung Ir. Mulyadi Irsan,M.T, juga dihadiri langsung

Bupati Lampung Barat Hi.Parosil Mabsus, Wakil Bupati

Drs. Mad Hasnurin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Lampung Barat Edi Novial,S.Kom,

Kapolres Lampung Barat AKBP Rachmat Tri

Haryadi,S.Ikm MH, Dandim 0422 Lampung Barat Letkol

Benny Setiawan, Kajari Lampung Barat Riyadi,SH, Ketua

Pengadilan Agama, Kepala Kementerian Agama,

Ketua TP PKK Lampung Barat Partinia Mabsus, Sekretaris

Daerah Akmal ABD Nasir,SH, Seluruh Staf Ahli Bupati,

Assisten, Kepala Perangkat DaerahLampung Barat,

Camat Se-Kecamatan Lampung Barat.
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Dalam acara Musrenbang tersebut Bupati Lampung

Barat menyampaikan, Pelaksanaan Musrenbang

tingkat Kabupaten Tahun ini berbeda dari tahun tahun

sebelumnya, yang baru dalam pelaksanaan

Musrenbang tahun ini pelaksanaannya karena tidak

hanya dihadiri peserta dan tamu undangan yang ada

disini melainkan juga ada yang melalui Video

Conference (vicon) untuk menghindari kerumunan

yang berlebih, untuk memutus mata rantai Covid-19.

Selain pelaksanaan Musrenbang ini merupakan sarana

penjaringan/penyerapan Inspirasi terkait percepatan

pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan

Musrenbang tingkat pekon dan kemudian dilanjutkan

Musrenbang tingkat kecamatan pada tanggal 24-26

Februari 2021 yang lalu.

Pada Musrenbang RKPD Tahun 2022 ini, terdapat 5

(lima) poin penting yang diprioritaskan Pemkab

Lampung Barat, yaitu :

1. Memantapkan kualitas Inprastruktur pelayanan

dasar yang berwawasan lingkungan serta mitigasi

bencana.

2. Mantapkan kualitas layanan dasar untuk

pembangunan sumberdaya manusia.

3. Percepatan pemulihan ekonomi melalui

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas.

4. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang

inovatif dan sektor pariwisata untuk meningkatkan

daya saing daerah.

5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata

kelola pemerintah yang baik dan stabilitas

kamtibmas.

Berdasarkan himpunan data dari 15 Kecamatan yang

ada di Lampung Barat, pada Musrenbang Kabupaten
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ini tercatat 1.005 usulan yang diusulkan, namun setelah

dilakukan verifikasi menggunakan skala prioritas, usulan-

usulan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian.

Untuk Usulan yang diusulkan melalui Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 377

usulan, dan usulan yang melalui Dinas PUPR tersebut

merupakan jumlah usulan terbanyak, jika dibandingkan

dengan usulan dari Dinas Pendidikan yang berjumlah

239 usulan kata Bupati Lampung Barat Hi. Parosil

Mabsus. Kemudian usulan dari Dinas Perkebunan dan

Peternakan sebanyak 81 usulan, dan untuk Dinas

Kesehatan sebanyak 61 usulan, sedangkan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebanyak 21

usulan.

Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus yang akrab

disapa Pak Cik mengatakan bahwa Musrenbang

tersebut merupakan wadah dalam merencanakan

Pembangunan tempat mencari solusi dan tempat

menyalurkan inovasi dalam langkah mensejahterakan

masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Tak lupa

Bupati Lampung Barat mengucapkan trimkasih kepada

seluruh unsur terait, atas ide dan gagasan srta

evaluasinya trkait pembangunan di Lampung Barat,

terima kasih kepada Forkopimda, Ketua DPRD

danseluruh ajjaran yang telah memberkan ide,

pemikiran dan gagasan dalam memberikan evaluasi

terkait pembangunan, terkait dengan banyaknya

pembangunan yang tertunda akibat dampak wabah

Covid-19 sejak tahun 2020 lalu, Bupati juga

mengatakan masih banyak pula PR yang mesti di

tuntaskan. Sebagai contoh terhentinya pembangunan

Lamban Budaya dan terganggunya pembangunan

infrastruktur jalan yang ada di 3 Kecamatan di

Lampung Barat.
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Namun Bupati berjanji, pada tahun 2022 mendatang

pihaknya akan menyelesaikan persoalan tersebut

dengan melanjutkan pembangunan lamban budaya

dan akan memantapkan infrastruktur jalan di 3

kecamatan yaitu :

Di Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Batu Ketulis,

dan jalan penghubung antara Kecamatan Batu Brak

dan KecamatanSuoh/BNS. Bupati meminta kepada

seluruh Camat dan para Lurah/Peratin se-Kabupaten

lampung Barat untuk selalu tampil inovatif dan

membangun Pekon/Desanya dan kemudian dapat

menggunakan Dana Desa (DD) sebaik-baiknya.

Pada Musrenbang tersebut pula ada penyerahan

penghargaan kepada tiga Kecamatan yang

mendapatkan juara dalam lomba wisata dalam

bentuk video, ke tiga Kecamatan yang menerima

penghargaan tersebut yakni, Kecamatan Sumberjaya,

Kecamatan Batu Brak dan Kecamatan Suoh.

Dasar Hukum Musrenbang Kabupaten.

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004

tentang Rencana Kerja Pemerintah

Mekanisme (Tahapan Musrenbang).

Persiapan Musrenbang Tingkat Kabupaten, Kegiatan

yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

1. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang

Kabupaten
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2. Menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang

Kabupaten

3. Mempublikasikan seluas-luasnya kepada

masyarakat pokok-pokok materi yang akan

dibahas dalam musrenbang melalui media massa.

4. Pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan

sekurang-kurangnya mencakup program

pembangunan kecamatan yang mempunyai nilai

manfaat langsung kepada masyarakat.

5. Mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan

agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari

sebelum musrenbang diselenggarakan.

6. Merancang pembagian kelompok diskusi dan

menyiapkan panduan penyelenggaran tata tertib

sidang / diskusi kelompok musrenbang Kabupaten

termasuk dalam panduan dirumuskan teknis

pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan

mengutamakan keputusan melalui musyawarah

untuk mencapai mufakat.Apabila pengambilan

keputusan tidak dapat ditetapkan melalui

musyawarah untuk mencapai mufakat,

pengambilan keputusan ditetapkan dengan

persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)

dari jumlah peserta yang hadir.

7. Mengundang narasumber dan fasilitator sesuai

dengan kebutuhan.

Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten kegiatan

yang dilakukan dalam tahap ini antara lain :

Acara Pembukaan Musrenbang

1. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara

sumber dan rancangan RKPD.

2. Pembahasan materi dalam kelompok diskusi

musrenbang RKPD:
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3. Rapat Pleno II, pemaparan hasil pembahasan

materi rancangan Kabupaten oleh setiap pimpinan

kelompok diskusi, dan tanggapan, penajaman, dan

klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang

Kabuapten untuk disepakati menjadi keputusan

musrenbang Kabupaten.

Dari Musrenbang tersebut maka didapat Keluaran dari

pelaksanaan musrenbang itu sendiri adalah

kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan

utama untuk memutakhirkan rancangan Kabupaten

yang meliputi :

1. Daftar prioritas program dan kegiatan

pembangunan dan alokasi anggaran indikatif yang

berdasarkan progam dan SKPD serta alokasi dana.

2. Daftar prioritas program dan kegiatan

pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan

sumber pembiayaan dari APBD, APBD provinsi,

APBN, dan sumber pendanaan lainnya;

3. Rancangan berita acara kesepakan hasil

musrenbang RKPD yang memuat rumusan

kesepakatan hasil musrenbang RKPD, antara lain

teridiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut;

• Rancangan berita acara kesepakatan hasil

musrenbang RKPD;

• Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;

• Daftar usulan yang belum disetujui musrenbang

RKPD;

• Daftar hadir peserta musrenbang RKPD;

Tujuan Musrenbang Kabupaten.

Musrenbang merupakan Forum intraktif bagi segenap

stakeholders untuk menetapkan sasaran dan prioritas

pembangunan daerah, serta rencana program dan

kegiatan pada tahun anggaran 2022.
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Forum ini juga merupakan bentuk komitmen para

pemangku kebijakan daerah dalam pencapaian

pembangunan yang berkualitas, efektif, inovatif dan

peningkatan kualitas SDM untuk mempercepat

pemulihan ekonomi.

Dengan adanya Musrenbang di Kabupaten akan

terjadinya sebuah sinergitas yang sesuai harapan

sehingga diharapkan implementasi perencanaan

pembangunan berjalan dengan baik .
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KUNJUNGAN ROMBONGAN KEMENRISTEK BRIN /

ASOSIASI SCIENCE DAN TECHNO PARK INDONESIA

(ASTPI) KE LAMPUNG BARAT

Tentang Kawasan Sains dan Teknologi (KST)

Kabupaten Lampung Barat merupakan Kabupaten

yang memiliki komoditas unggulan lokal yaitu kopi

robusta yang sudah dikenal baik nasional mau pun

internasional ( menurut data Sekretariat Presiden yang

bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa

pangsa pasar Kopi Robusta Lampung sebesar 46% Kopi

Nasional).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017

Science dan Techno Park atau Kawasan Sains dan

Teknologi merupakan suatu kawasan yang memfasilitasi

tumbuh dan berkembangnya industri kecil berbasis

Inovasi, sebagai pusat penelitian dan pengembangan,

inkubator bisnis dan pariwisata.

Berdasarkan Surat Permohonan dan data-data yang

disampaikan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

maka pihak Kemenristek Brin melalui Asosiasi Science

dan Techno Park Indonesia ( ASTPI ) berkeinginan untuk

mengembangkan Science dan Techno Park (STP) /

Kawasan Sains dan Teknologi (KST) di Kabupaten

Lampung Barat.

Diskusi/Rapat Audiensi terkait kunjungan rombongan

Kemenristek Brin / Asosiasi Science dan Techno Park

Indonesia ( ASTPI ) ke Lampung Barat, maka acara

diskusi dengan rombongan Komenristek Brin / ASTPI

dilaksanakan di Ruang Rapat Pesagi Setdakab

Lampung Barat yang disambut dan dihadiri langsung

oleh Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus, Asisten

Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wasisno

Sembiring,SE,MP, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan

Pembangunan Mulyono,SH, Kepala Bappeda
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Agustanto Basmar,SP,M.Si, Kepala Dinas Kominfo Padang

Priyo Utomo,SH, Kepala Dinas Koprindag Ir.Sugeng

Raharjo, Sekretaris Tanaman Pangan dan Holtikultura

Danang, Bagian Pembangunan Setdakab, Sekretaris

Dinas Ketahanan Pangan, Disporapar, Direktur STP

Kemenristek/Ketua Umum Asosiasi STP Indonesia/Ka.Devisi

Pengembangan STP Universitas Padjajaran DR. Lukito

Hasta, Sekjen Asosiasi STP Indonesia/Konsultan World

Bank-Bidang Komersialisasi Iptek-2020 Ir. Gopa Kusworo,

M.Eng, dari B2TPBPP Teknologi Lampung-Pengarah STP

Lampung Tengah DR. Agus Eko Tjahyono.

Hasil Diskusi/Rapat Audiensi terkait kunjungan rombongan

Kemenristek Brin / Asosiasi Science dan Techno Park

Indonesia ( ASTPI ) ke Lampung Barat, bahwa Pemerintah

Daerah wajib memenuhi syarat pendirian Kawasan Sains

dan Teknologi (KST) dan perlu dilakukan beberapa

tahapan-tahapan sebelum ditetapkan sebagai STP/KST

berdasarkan Perpres Nomor 106 Tahun 2017.

Adapun Syarat pendirian Kawasan Sains dan Teknologi

(KST) daerah paling sedikit memiliki :

1. Sumber Teknologi

2. Sumber Daya Manusia

3. Sumber Pendanaan

4. Lahan/Tempat

5. Bidang fokus yang akan dikembangka.

Untuk tahap persiapan pendirian Science dan Techno

Park (STP) atau Kawasan Sains dan Teknologi (KST)

mencangkup paling sedikit :

1. Pemetaan potensi sumber teknologi, yang meliputi:

• Dukungan lembaga penelitian dan pengembangan

terhadap beroperasinya KST.

• Tingkat kesiapan teknologi yang tersedia.

• Ketersediaannya tenaga ahli/pakar yang akan

mendukungberoperasinya KST.

• Potensi terjadinya alih teknologi didalam KST.
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2. Pemetaan prosfek pengembangan kawasan, yang

meliputi:

• Komuditas unggulan lokal.

• Rencana pengembangan industri

• Rantai pasokan

• Budaya masyarakat

• Jenis wirausaha yang ada di daerah sekitarnya

• Prosfek pasar dari produk yang akan dihasilkan oleh

KST.

Setelah acara diskusi selesai kegiatan dilanjutkan

dengan meninjau langsung lokasi Sekolah Kopi di Pekon

Sukajaya Kecamatan Sumberjaya. Sekolah Kopi

memang sudah dibangun namun fasilitasnya belum

sepenuhnya lengkap. Semoga dapat menjadi langkah

Implementasi yang menjadi harapan dan keinginan

dalam mendukung kebijakan baru, secara

perencanaan Pemkab Lampung Barat mempunyai

komitmen serius dalam pengelolaan Sekolah Kopi dari

hulu hingga ke hilir.

Lampung Barat terdiri dari 15 Kecamatan 131 Pekon dan

5 Kelurahan, potensi unggulannya adalah kopi dan 70%

masyarakat di Lampung Barat merupakan sebagai

petani kopi. Lampung Barat juga mempunyai potensi

yang tak kalah dari segi Holtikultura. Kabupaten

Lampung Barat juga menyeimbangkan pariwisata,

adalah daerah yang sebenarnya potensi pariwisatanya

yang luar biasa, memiliki kawah Nirwana di Kecamatan

Suoh, namun lokasi kawah yang ada di Lampung Barat

masuk di daerah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (

TNBBS ) sehingga sedikit sulit dalam segi

pengelolaannya. Dan lebih memfokuskan ke

pengelolaan Sekolah Kopi. Dan mudah-mudahan

dengan adanya Diskusi dengan Kemenristek Brin /

Asosiasi Science dan Techno Park Indonesia ( ASTPI ) ke

Lampung Barat ini bisa menghasilkan dampak positif

bagi kemajuan untuk masyarakat Lampung Barat.
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Strategi Kelitbangan Mandiri Melalui

Penguatan Sumber Daya Manusia



MUSRENBANG KELITBANGAN PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2021

Strategi Kelitbangan Mandiri Melalui Penguatan Sumber

Daya Manusia

Bagaimana Kondisi Litbang Saat Ini ?

Berdasarkan 2019 Global R&D Funding Forecast-R&D

Magazine & UNESCO Institute for Statistic, menunjukan

bahwa anggaran R&D di Indonesia masih sangat kecil

dibandingkan dengan negara asia lain hanya 0,3% dari

pendapatan negara. Publikasi internasional masih juga

berada dibawah beberapa negara asia.

Permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Perlunya komitmen;

2. Sumber daya manusia tidak kompeten;

3. Masih sebagai event organizer;

4. Belum menjadi kebutuhan;

5. Membangun persepsi;

6. Butuh pengutaan regulasi;

7. Lemahnya sinergitas, koordinasi, konvergensi,

komunikasi;

8. Perlu ketersediaan anggaran; dan

9. Perlu teknologi dan inovasi.

Dasar Hukum Kelitbangan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah; pada pasal 219

menyebutkan untuk melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk

“Badan”. Salah satunya meliputi Badan yang

melaksanakan fungsi penelitian dan

pengembangan;

3. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Pedoman Kelitbangan;
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Peran Litbang Daerah Sebagai Think Tank

1. Melakukan kajian bagi peningkatan efektivitas

pembangunan yang holistic, integrative, tematik dan

spasial;

2. Melakukan kajian arah kebijakan strategis dalam

pembangunan (kerangka regulasi, kerangka

kelembagaan dan evaluasi); dan

3. Melakukan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan

inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja

Pemerintah Daerah.

Jejaring Litbang dan Inovasi

Tujuan dari jejaring litbang dan inovasi adalah sebagai

berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan

pendanaan kegiatan prioritas pembangunan daerah;

2. Melaksanakan kerjasama penelitian dan

pengembangan terkait dengan penetapan kebijakan;

3. Melakukan pertukaran informasi hasil kegiatan

penelitian dan pengembangan; dan

4. Merekomendasikan rumusan kebijakan berbasis

kelitbangan dalam upaya mengatasi permasalahan

dalam pembangunan.

Manfaat dari jejaring litbang dan inovasi adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan mutu SDM Kelitbangan;

2. Memperoleh pengetahuan dan hasil kelitbangan yang

dapat menjadi acuan perumusan rekomendasi

kebijakan di daerah;

3. Sebagai mitra dalam perumusan arah pembangunan

di daerah;

4. Meningkatkan sinergitas pemerintah, masyarakat, dan

pihak penunjang lainnya dalam pelaksanaan

pembangunan; dan

5. Menambah wawasan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan.
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Program Prioritas Litbang

Program prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor

38 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2017

yakni:

1. Pemberian penghargaan Innovative Government

Award (IGA);

2. Pemberian Dana Insentif Daerah (DID);

3. Replikasi inovasi daerah pada daerah 3T;

4. Pembinaan inovasi daerah berdasarkan hasil indeks

inovasi daerah; dan

5. Indeks inovasi daerah dengan sistem pengukuran dan

penilaian terhadap penerapan pembaharuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah

dilaporkan kepada menteri dalam Negeri sesuai

dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Pemanfaatan indeks inovasi daerah dengan cara

sebagai berikut:

1. Pemetaan inovasi daerah;

2. Rencana aksi pembinaan bagi pemerintahan daerah;

3. Pendampingan penerapan model inovasi daerah; dan

4. Pemberian penghargaan.

Strategi Peningkatan Indeks Inovasi Daerah

1. Kebijakan KDH yang mewajibkan berinovasi bagi OPD;

2. Memaksimalkan upaya pemecahan masalah dengan

cara-cara solutif dan inovatif dalam pelaksanaan

tugas perangkat daerah dengan mengedepankan

efektifitas dan efisiensi;

3. Perbaikan manajemen inovasi daerah melalui

peningkatan kapasitas organisasi kelitbangan dan

manajemen Pengelolaan inovasi merujuk pada 35

indikator ukur untuk meningkatkan kematangan

inovasi;

4. Pemanfaatan proper Diklatjab Eselon II/III/IV;

5. Evaluasi komitmen kinerja inovatif secara menyeluruh

di setiap perangkat daerah;
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6. Sustainable inovasi melalui update dan upgrade

inovasi;

7. Membentuk innovation hub sebagai wadah interaksi

para pelaku atau aktor inovasi;

8. Komunikasi, koordinasi baik vertical dan terutama

sekali secara horizontal dengan pemerintah pusat

terkait inovasi;

9. Reward bagi inventor; dan

10.Marketing dan branding inovasi daerah melalui

replikasi dan meningkatkan nilai manfaat atau

dampak.

Dari hasil Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Inovasi

1. Merubah mindset dan cakrawala berpikir SDM

aparatur dari bekerja bisa menjadi bekerja luar biasa

melalui inovasi;

2. Mendorong kurikulum inovasi pada diklat-diklat

peningkatan kapasitas aparatur dengan memberikan

pemahaman metode berinovasi dalam lingkungan

kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

3. Mendorong inisiasi inovasi melalui “kertas kerja

inovatif” sebagai langkah awal perumusan ide kreatif

untuk selanjutnya diterapkan pada lingkungan kerja

masing-masing peserta diklat;

4. Mendorong lebih efektifnya pemanfaatan hasil-hasil

projek perubaha (proper) sebagai novum inovasi di

berbagai unit satuan kerja peserta diklat;

5. Mendorong perubahan kurikulum diklat dan metode

pembelajaran yang lebih inovatif, solutif, kreatif,

selektif dan progesif dalam rangka membentuk

pamong-pamong inovasi sebagai agen perubahan

menuju fungsionalisasi organisasi kedepan;

6. Mendorong lembaga pendidikan dan pelatihan

sebagai klinik inovasi sekaligus sebagai innovation hub

dalam mengembangkan budaya inovasi dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
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7. Kolaborasi dengan para aktor inovasi lainnya sebagai

incubator inovasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Dari hasil Musrenbang Kelitbangan Provinsi Lampung

Tahun 2021 Tentang “ Strategi Kelitbangan Mandiri

Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia “, maka

direkomendasikan sebagai Tindak Lanjut sebagai

berikut :

1. Investasi manusia (aktor SIDa)

• Peningkatan kualiats SDM secara konkrit

• Berpikir kritis dan kreatif

• Literasi digital

2. Reformasi birokasi

• Reformasi birokrasi perampingan perangkat

daerah

• Penajaman peran kelembagaan (PD dan

BUMD/Des)

3. Ketersediaan infrastruktur

• Pelayanan wajib dasar + air bersih dan listrik

• Website dan SP3F

• Keterlibatan industry kecil, sedang dan besar

4. Sense of urgency

• Menumbuhkan kuriositas

• Berbasis data dan bukti

• Meningkatkan kewaspadaan

• Marketing produk

• inovasi manajemen risiko

5. R&D + D&I

• Lima spectrum inovasi

• Publikasi dan pemanfaatan hasil R&D + D&I

• Co-working space or innovation hub

• Coaching clinic on intellectual property

6. Kolaborasi dan kerjasama

• Kolaborasi antar perangkat daerah

• Pelibatan perguruan tinggi lokal

• Konsistensi kerjasama multipihak

• Konsistensi penyelenggaraan kelitbangan satu

pintu (KSP).
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