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SaMButan PeMBuka

Berpuluh tahun narasi pembangunan di negeri ini identik dengan kinerja per-
tumbuhan ekonomi. Desain kebijakan dan strategi diorientasikan kepada pem-
bentukan kekayaan nasional/daerah. Bahkan jika untuk itu, eksploitasi sumber 
daya alam dan eksklusi sosial tak segan diambil sebagai langkah pragmatis. 
Hari ini dan ke depan, paradigma developmentalis tersebut tak bisa terus 
ditenggang lagi. Suatu pembalikan politik pembangunan adalah niscaya. Ori-
entasi kepada pembangunan berkelanjutan, berkesimbangan dan berkeadilan 
menjadi tanda dari kualitas baru pembangunan. Reorientasi tersebut juga bisa 
menjadi modalitas dalam menghadapi pandemi (covid-19) dan masalah kese-
hatan hari ini. Investasi hijau memiliki kekuatan khas dalam menghasilkan jasa-
jasa lingkungan yang amat penting dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi.
Dalam semangat itulah, studi pemeringkatan ini dilakukan, dengan mengambil 
unit pengukuran pada level kabupaten. Pada konteks desentralisasi, sebagai 
suatu cara baru berpemerintahan, perubahan tata pembangunan dan men-
dorong governansi menjadi ekosistem pembangunan terasa lebih mungkin 
mewujud. Sketsa daya saing daerah yang ditemukan dalam studi ini memang 
masih menunjukan kinerja berskala sedang (aspek derajat daya saing), tim-
pang secara kewilayahan (aspek sebaran daya saing), serta belum sepenuhnya 
dibangun di atas pilar-pilar berkelanjutan (aspek keseimbangan daya siang). Ini 
menjadi tantangan bersama ke depan.
Pada akhirnya, hasil pengukuran ini hanya akan bermanfaat jika para pengambil 
kebijakan dan pemangku peran pembangunan bergerak dalam semangat peru-
bahan baru. Inspirasi dari daerah yang berada pada papan atas, pembelajaran 
atas capaian yang masih rendah, merupakan harapan akan respon yang ke-
mudian muncul. Untuk itu, KPPOD dan para mitra kerja dalam program ini juga 
melakukan rangkaian kegiatan lain untuk mengoptimalkan dampak dari hasil 
studi ini pada tararan kebijakan hingga implementasi. Sejumlah strategi komu-
nikasi, upaya advokasi, hingga penguatan kapasitas sedang dan akan terus di-
lakukan bersama Katadata Insight Center, Terra Komunika dan Kinara Indonesia.
Semoga, laporan studi ini menjadi bacaan para pemangku peran pembangunan, 
dan terus meluaskan manfaatnya kepada berbagai pihak. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2020

Robert Na Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD
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Pendahuluan

1. PenDaHuluan

1.1. latar Belakang

kebijakan desentralisasi di indonesia turut membuka struktur kesempatan 
bagi pembentukan sumber-sumber pertumbuhan dan pusat kegiatan ekonomi 
baru. Ruang kesempatan tersebut hanya bisa dimanfaatkan jika daerah memi-
liki modalitas kuat dan berdaya saing. Membangun daerah, terutama dalam me-
respon tantangan global ke depan, tentu tak bisa hanya mengandalkan cara-cara 
biasa. Daya saing yang berbasis inovasi, di mana titik tumpunya adalah efisiensi 
dan produktivitas, menjadi kunci memenangkan persaingan. 

Dalam rangka mencapai tujuan akhir otonomi, yakni kesejahteraan dan kuali-
tas hidup masyarakat, uu no. 23 tahun 2014 tentang Pemda mengatur pen-
guatan instrument tata kelola berupa perbaikan layanan publik dan daya sa-
ing.  Perihal daya saing, keunggulan kompetitif suatu daerah didorong untuk 
menciptakan nilai tambah melalui efisiensi faktor input (pembentuk daya saing) 
guna menghasilkan output (produktivitas). Daerah yang memiliki kemampuan 
bersaing yang tinggi akan menghasilkan nilai tambah output, kesempatan ker-
ja, kekayaan daerah (PDRB), dst. Dalam proses kerja, segenap pemangku peran 
(pemda, masyarakat dan sektor swasta) berinteraksi secara kolaboratif. 

Fakta problematiknya, daya saing indonesia hari ini masih rendah, secara 
nasional maupun di sebagian besar daerah. Dari hasil survei bertajuk Global 
Competitiveness Index terlihat posisi Indonesia turun lima peringkat dari tahun 
2018 mejadi peringkat ke-50 tahun 2019. Bank Dunia dalam laporan Ease of Do-
ing Business (2020) juga memperlihatkan penurunan daya saing Indonesia khu-
susnya pada fase memulai usaha. Sementara pada level daerah, hasil kajian daya 
saing oleh Asia Competitiveness Institute (2017) memperlihatkan masih terdapat 
disparitas regional yang besar antar provinsi: Propinsi DKI Jakarta di papan atas 
(skor 3,5), sementara Papua Barat menjadi provinsi berdaya saing terendah de-
ngan nilai minus 1,9.
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Selain itu, daya saing kita belum dibangun di atas pilar pembangunan inklusif 
dan berkelanjutan, dimana sebagian besar pengukurannya dinilai dari aspek 
ekonomi. Hasil pengukuran Environmental Performance Index (EPI) memperlihat-
kan kinerja kita dalam pemenuhan aspek keberlanjutan lingkungan: peringkat 
ke-105 dari 180 negara pada tahun 2016, dan mengalami penurunan ke posisi 
133 pada tahun 2018. Penurunan tersebut terutama terjadi pada kategori sum-
ber daya air dan area hutan. Kondisi ini membutuhkan persistensi kebijakan dan 
konsistensi implementasi di lapangan oleh pemerintah dalam memperhatikan, 
mendukung, dan melaksanakan pembangunan nasional yang berwawasan ling-
kungan. Dalam konteks daya saing berkelanjutan, peningkatan kinerja pereko-
nomian suatu daerah harus sejalan dengan perhatian terhadap kelestarian ling-
kungan dan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi dan tata kelola secara 
integral dalam kerangka pembangunan inklusif.

Dalam ikhtiar mendorong daya saing berkelanjutan, pemerintah membuat 
sejumlah inisiatif kebijakan dan usulan kebijakan. Saat ini, Dewan Perwakilan 
Daerah RI, misalnya, sudah menyelesaiakan penyusunan RUU Daya Saing Dae-
rah. Rancangan kebijakan ini bertujuan mendorong daya saing dan meningkat-
kan inovasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dari 
sisi kebijakan fiskal, pemerintah juga berupaya meningkatkan daya saing lewat 
instrumen alokasi yang diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing ber-
basis inovasi dan penguatan kualitas SDM. Dalam regulasi khusus, yakni Perpres 
No. 59 Tahun 2017, didorong penyelarasan agenda SDGs ke dalam perencanaan 
pembangunan nasional dan daerah sebagai wujud komitmen untuk pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan. 

guna memetakan situasi aktual dan mengukur capaian kinerja, kPPOD meru-
muskan dan mengembangkan metode penilaian (measurement) yang bertajuk 
“indeks  Daya Saing Daerah Berkelanjutan (iDSDB)”. Berkolaborasi dengan LTKL 
dan Kinara bersama Climate and Land Use Alliance (CLUA) indeks tersebut digagas 
sebagai alat metodis untuk menilai keberhasilan dan kemandirian suatu daerah 
serta menjadi arena saling belajar atas inspirasi praktik-praktik inovatif maupun 
tantangan masing-masing daerah dalam upaya peningkatan daya saing yang 
berkelanjutan selama ini. Bahan-bahan dasar yang digunakan dalam penyusu-
nan subtansi indeks pengukuran bersumber dari Sustainable Development Goals 
(SDGs), RUU Daya Saing Daerah (DPD RI), Kerangka Daya Saing (LTKL), Indeks 
Tata Kelola EKonomi Daerah (KPPOD), dll.
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1.2 ruMuSan MaSalaH

Mengalir dari latar masalah dan keperluan di atas, rumusan pertanyaan yang 
hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mengukur daya saing daerah berkelanjutan di Indonesia?
2. Bagaimana peringkat daya saing daerah berkelanjutan di seluruh ka-

bupaten di Indonesia?
3. Apa saja elemen pendukung dan penghambat daya saing daerah 

berkelanjutan pada tingkat kabupaten di Indonesia?

1.3 tujuan Penelitian

1. Merumuskan kerangka indeks yang merupakan ukuran daya saing 
daerah berkelanjutan di Indonesia;

2. Melakukan pengukuran indeks daya saing daerah berkelanjutan di se-
luruh kabupaten di Indonesia;

3. Menganalisis tipologi elemen pendukung  dan penghambat daya sa-
ing daerah berkelanjutan pada tingkat kabupaten di Indonesia.

1.4 SigniFikanSi StuDi

1. Pemerintah Pusat: Kerangka indeks daya saing daerah berkelanjutan 
diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan metode penguku-
ran dalam RUU Daya Saing Daerah di masa mendatang.

2. Pemerintah Daerah: Hasil indeks daya saing daerah berkelanjutan 
dan program asistensi daerah yang akan dilakukan diharapkan bisa 
berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan perencanaan dan peng-
anggaran dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

3. Pelaku usaha dan asosiasi Pelaku usaha: Hasil indeks daya saing 
daerah berkelanjutan diharapkan menjadi sumber informasi dan re-
ferensi untuk mengetahui ekosistem investasi di daerah.

4. elemen-elemen masyarakat sipil: Hasil indeks daya saing daerah 
berkelanjutan diharapkan bisa memperkaya materi kerja dalam ad-
vokasi perbaikan tata kelola ekonomi daerah secara berkelanjutan.
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1.5. ruang lingkuP StuDi

Studi pemeringkatan ini dilakukan guna mengukur daya saing berkelanjutan 
seluruh kabupaten di indonesia. Kabupaten dipilih sebagai yurisdiksi dan en-
titas adminsitrasi pemerintahan yang menempati 80 persen wilayah Indonesia. 
Kabupaten memiliki SDA (hutan, migas, minerba, pertanian) yang melimpah se-
bagai sektor-sektor strategis yang penting untuk dilihat dimensi keberlanjutan 
dan tata kelolanya yang inklusif. Secara purposif, kabupaten juga dipilih sebagai 
daerah kerja dari LTKL dalam kerangka kerja sama dengan APKASI.
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2.1 Daya Saing DaeraH

2.1.1 PeMaknaan Daya Saing 

Daya saing, menyitir World Economic Forum (WEF), dimaknai sebagai kemam-
puan suatu entitas perekonomian (negara/daerah) untuk mencapai pertum-
buhan tinggi dan berkelanjutan. Kemampuan dimaksud terlihat, antara lain, 
pada derajat produktivitas, efisiensi dan probabilitas sebagai alat untuk men-
capai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Bank Dunia, 1995). Semua itu 
diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai jalan menciptakan 
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan (Kementerian Keuangan RI, 2014). 

terminologi daya saing daerah tidak harus merujuk pada keberhasilan/kega-
galan dalam persaingan di pasar tetapi terutama adalah soal mendapatkan 
manfaat optimal melalui perbaikan produktivitas, efisiensi dan spesialisasi 
(yokoi and yoshino, 2016). Sebagaimana ditulis Michael Porter (1990), daya sa-
ing adalah hasil pengolahan atas kapasitas suatu negara berinovasi, berbasis 
sektor-sektor kunci yang ada. Untuk skala regional/lokal, daya saing suatu dae-
rah menjadi hasil dari kemampuan memobilisasi berbagai sumberdaya (ekonomi, 
sosial dan lingkungan) untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, serta mampu 
berkompetisi dengan daerah-daerah lain di dlaam negeri maupun secara global. 

2.1.2 PeMBentukan Daya Saing 

Studi WeF menaruh perhatian kepada arti 12 variabel sebagai komponen 
pembentuk daya saing suatu negara. Adapun 12 variabel dimaksud adalah: 
(1) institusi; (2) infrastruktur; (3) kondisi makroekonomi; (4) pendidikan dasar 
dan kesehatan; (5) pendidikan tinggi dan pelatihan; (6) efisiensi pasar barang; 
(7) efisiensi pasar tenaga kerja; (8) pembangunan pasar keuangan; (9) keterse-
diaan teknologi; (10) luas pasar; (11) kemudahan berusaha; (12) Inovasi. Setiap 
variabel tak dilihat secara eklusif atau berdiri sendiri tetapi saling terhubung atau 
berkaitan. Kemampuan inovasi, mislanya, tentu sulit tercapai tanpa dukungan ki-
nerja kesehatan, pendidikan dan pelatihan kerja yang bermuara pada penciptaan 

2. kerangka kOnSePtual
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teknologi yang handal. Serupa dengan itu, IMD yang menerbitkan The World Com-
petitiveness Yearbook menilai tinggi empat pilar berikut: kinerja perekonomian, 
efisiensi pemerintah, efisiensi dunia usaha, dan infrastruktur.

Dalam studi tahunan kPPOD, daya saing (investasi) daerah dilihat sebagai has-
il komposit dari 4 faktor dan 14 indikator. Komposisi dimaksud terdiri atas: (1) 
Faktor kelembagaan: kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan dae-
rah dan pemda, kepemimpinan lokal; (2) Faktor keamanan, politik, dan sosial bu-
daya; (3) Faktor ekonomi daerah yaitu potensi ekonomi dan struktur ekonomi; (4) 
Faktor tenaga kerja terdiri dari: ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja 
dan biaya tenaga kerja; (5) Faktor infrastruktur fisik (ketersediaan infrastruktur 
fisik dan kualitas infrastruktur fisik). Sementara LTKL dalam studi pengembangan 
Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) menyebut lima aspek yang mesti dilihat se-
cara integral, yakni Perencanaan dan Penetapan Tujuan, Ketangguhan Ekonomi, 
Ketangguhan Sosial, Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dan In-
sentif untuk masyarakat di kabupaten.

Merujuk analisis yang dikembangkan sejumlah lembaga di atas, studi ini mem-
bingkai komponen pembentukan daya saing ke dalam 3 elemen utama berikut: 
endowment (faktor anugerah), struktur, dan perilaku. Ketiga komponen terse-
but dicanderai ke dalam pilar-pilar ekonomi, sosial, tata kelola dan lingkungan. 
Keempat pilar tersebut harus dilihat secara seimbang, tidak lagi menghadapkan 
ekonomi vis a vis dengan lingkungan, dan tidak pula kembali menempatkan ling-
kungan sebagai non-faktor atau bahkan dianggap peng-hambat bagi ekonomi. 
Perspektif holistik dan integral tersebut menjadi keunggulan studi ini dengan 
melihat daya saing berkelanjutan sebagai satu kesatuan. 

2.2 Daya Saing Berkelanjutan
2.2.1 kOnSeP keBerlanjutan
keberlanjutan adalah proses perubahan yang memuat seluruh aktivitas sumber 
daya, arah investasi, perubahan kelembagaan, dan lain-lain dalam porsi seim-
bang untuk meningkatkan potensi masa kini maupun masa datang. Produktivi-
tas ekonomi sangat bergantung pada daya dukung bumi berbasis prinsip: (a) tin-
dakan masa kini bagi keselamatan masa depan kehdiupan manusia; (b) kesadaran 
akan jasa-jasa lingkungan bagi keutuhan ciptaan; (c) kewaspadaan khusus akan 
resiko kerentanan aspek lingkungan. Konsep keberlanjutan perlu dilihat dari dua 
dimensi, yakni dimensi waktu (proyeksi dan rekayasa masa depan) dan interaksi 
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antara ekonomi dan sumberdaya alam/lingkungan. Dalam dimensi interaksi ini, 
kita mengenal skema hubungan antarpilar: ekonomi (profit), ling- kungan (planet), 
dan sosial (people). 

intisari pemikiran di atas meresonansi dalam dokumen kebijakan maupun 
komitmen global. Dalam dokumen SDGs, misalnya, terdapat 4 pilar keberlanjutan 
menyangkut lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola yang saling berhubungan. 
Setelah dikembangkan dalam 17 goals dan berbagai penjabaran pada tingkat aksi, 
subtansi SDGs lalu diintegrasikan ke dalam dokumen resmi pemerintah RI melalui 
RPJP dan RPJMN 2020-2024. Upaya integrasi sangat penting sebagai basis peng- 
anggaran, program/kegiatan hingga monev dan pengendalian pembangunan di 
aras nasional maupun daerah. Dasar konsepsi dan regulasi tersebut menjadi acuan 
dan kerangka logis kami dalam membangun indeks daya saing daerah berkelanju-
tan (Indeks DSDB).

Secara umum, laporan ini memaknai DSDB sebagai resultante dari interaksi 
institusi, kebijakan dan kinerja yang memungkinkan daerah produktif dalam 
jangka panjang dalam membangun ekonomi yang tangguh, lingkungan lestari, 
sosial inklusif dan tata kelola yang baik. Indeks DSDB sungguh menilai tinggi 
arti penting perbaikan kualitas hidup manusia sesuai daya dukung lingkungan 
(carrying capacity). Sebagai suatu jalan metodis, IDSDB menilai derajat kemajuan 
intra daerah dan kapasitas bersaing antardaerah dalam menjalankan pemba- 
ngunan lokal berbasis pilar-pilar keberlanjutan secara integral. 

2.2.2 Pilar-Pilar inDekS DSDB
Sebagai kristalisasi ragam perspektif dan pendekatan yang ada, studi ini lalu 
memetakan indeks daya saing daerah berkelanjutan (iDSDB) dalam empat pilar, 
yakni: (1) lingkungan lestari; (2) ekonomi tangguh (robust economy); (3) sosial 
inklusif; (4) tata kelola yang baik. Dalam rantai proses, keempat pilar terse-
but lebih banyak berada pada fase input dan proses, sementara kinerja daya 
saing ditempatkan sebagai output. Secara metodologis, pilar-pilar tersebut 
ditakar dalam bobot (porsi pengaruh) yang sama sebagai refleksi dari arti 
penting keseimbangan kebijakan dalam tatanan pembangunan berkelanju-
tan.

1. lingkungan lestari

lingkungan lestari adalah karakter dari pembangunan yang berbasis tata ke-
lola SDa sebagai aset terbatas yang memiliki jasa-jasa lingkungan sebagai 
bagian integral dari perwujudan mutu hidup antargenerasi. Pembangunan 
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berkelanjutan menjamin kualitas lingkungan, efisensi pengelolaan, dan ketaha-
nan (resilience) daerah terhadap risiko bencana yang ditimbulkan alam dan manu-
sia. Pilar lingkungan lestari ini dicanderai dalam variabel dan 12 indikator1, yakni: 

1) Kualitas lingkungan hidup: persentase desa yang mengalami longsor dan 
banjir; jumlah kejadian kebakaran. 

2) Pengelolaan SDA dan Lingkungan: persentase desa yang melakukan nor-
malisasi sungai, kanal, dan waduk; persentase desa yang memiliki bank 
sampah dan sanitasi layak;

3) Resiliensi lingkungan: rasio anggaran mitigasi bencana terhadap total 
belanja (APBD).

2. ekonomi tangguh

keberlanjutan ekonomi terlihat pada kinerja umum perekonomian makro me-
liputi penciptaan nilai tambah, akumulasi modal, kontribusi sektoral, daya 
beli, dst. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi fondasi 
untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan lapangan kerja 
yang turut menyumbang kepada pembentukan kekayaan daerah dan ekonomi 
berdaya saing. Di sini, ekonomi tangguh adalah proses dan hasil kapitalisasi po-
tensi ekonomi, kemampuan fiskal, ketersediaan ekosistem investasi, serta infra-
struktur. Pilar ekonomi tangguh meliputi sejumlah variabel dan indikator2:

1) Potensi ekonomi: jumlah sektor basis, dan daya dukung ekonomi wilayah;

2) Kemampuan keuangan daerah: celah fiskal daerah;

3) Ekosistem investasi: pertumbuhan investasi daerah, dan indeks kema-
halan kontruksi; dan 

4) Infrastruktur ekonomi: persentase jalan kabupaten berkondisi baik, rasio 
elektrifikasi dan ketersediaan internet.  
 
 
 

1. Esensi sejumlah variabel lingkungan lestari ini merupakan saripati dari beberapa inisiatif yang berhubun-
gan dengan lingkungan seperti Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD)-LTKL, TERPERCAYA-INOBU, dan Glo-
bal SDGs Indikator. Selain itu tambahan referensi yang digunakan adalah (Miller and Spoolman, 2016) dan 
(Amon and Robert, 2015) berkaitan dengan kualitas dan pengelolaan SDA. 
2. Sejumlah variabel pada pilar ekonomi ini dirangkum dari sejumlah studi: tata kelola ekonomi daerah 
(TKED-KPPOD), GCI-WEF, IDSD-Kemenristek, Indeks pembangunan ekonomi inklusif-Bappenas, dll.
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3. Sosial inklusif

Pilar ini menekankan pentingnya pemupukan modal manusia dan akses ke-
pada kesempatan-kesempatan ekonomi dalam peningkatan kualitas hidup. 
Pembangunan sosial inklusif bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan ses-
eorang sebagai hasil dari layanan negara maupun capaian mandiri atas pendidi-
kan, kesehatan, produktivitas, dan semua dimensi krusial dalam upaya pemupu-
kan sumberdaya guna menghasilkan dukungan-dukungan kunci bagi perbaikan 
kesejahteraan. Adapun variabel pada pilar sosial inklusif adalah3: 

1) Keunggulan SDM: harapan lama sekolah, angka harapan hidup dan gini 
rasio;

2) Ketenagakerjaan: pertumbuhan angkatan kerja dan tingkat penganggu-
ran terbuka; 

3) Kondusivitas keamanan: tingkat kriminalitas, dan jumlah konflik sosial;

4) Ketersediaan infrastruktur sosial: infrastruktur pendidikan SD dan SMP, 
infrastruktur kesehatan dan akses terhadap air minum layak.

4. tata kelola

governansi memiliki makna penting sebagai pembentuk ekosistem pembangu-
nan. Akuntabilitas aktor, transparansi sistem, serta partisipasi publik merupakan 
elemen-elemen yang menyangga kinerja sektor publik di daerah. Daerah-dae- 
rah yang inovatif menjadikan tata kelola sebagai instrumen untuk bersaing dan 
mengejar ketertinggalan. Bermodalkan desain kebijakan, tata kelembagaan dan 
tata layanan publik yang dibangun secara kolaboratif, banyak daerah yang langka 
sumberdaya terbukti makmur ekonomi dan bermutu layanan publiknya. Dalam 
studi ini, terjemahan pilar tata kelola dibatasi pada variabel berikut4:

1) Kelembagaan:  keberadaan DPMPTSP di daerah;

2) Pelayanan publik: penggunaan e-government, kualitas inovasi daerah, 
nilai capaian LAKIP dan opini BPK;

3) Kebijakan: jumlah kebijakan ramah lingkungan, penggunaan energi baru 
terbarukan.  

3. Variabel pilar sosial diolah dari beberapa inisiatif seperti Indeks Keadilan Sosial Indonesia, GCI-WEF, 
KDSD-LTKL, RUU Daya Saing Daerah, TKED-KPPOD, dan Global SDGs Indikator. Dari GCI dan KDSD diperoleh 
perspektif terkait penyediaan pendidikan dan kesehatan berkualitas, sementara dari studi TKED dipelajari 
variabel keamananan dan ketenagakerjaan, serta modal sosial diadopsi dari Naskah Akdemik dan RUU DSD
4. Variabel ini diolah dari kajian TKED-KPPOD, Indonesia green governance index (IGGI-LIPI), dan Indeks 
inovasi daerah-Kemendagri
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2.3 kerangka BerPikir
Mengalir dari kristalisasi berbagai hasil telaah pustaka di atas, ragangan berpikir 
yang dibangun dalam studi ini dapat ditunjukan dalam visualisasi dalam gambar 
dan tabel di bawah ini.

gambar 2.1 Kerangka Berpikir Studi Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Pilar Variabel DOV indikator DOi
Ling- 
kungan

Kualitas 
Lingku-
ngan 
(tanah dan 
Air)

Kemampuan sumber 
daya alam secara kualitas 
dan kuantitas dalam 
mendukung kesejahter-
aan masyarakat. Semakin 
tinggi kualitas lingkungan 
maka semakin tinggi 
pula kualitas sumber 
daya alam yang mampu 
menopang pembangunan 
berkualitas. 

Persentase 
desa yang 
mengalami 
longsor

Rasio jumlah desa yang mengalami kejadian 
longsor di kabupaten tertentu. Menurunnya 
kualitas lingkungan akibat adanya peruba-
han penggunaan lahan yang menyebabkan 
terjadinya longsor. 

Persentase 
desa yang 
mengalami 
banjir

Rasio jumlah desa yang mengalami kejadian 
banjir di kabupaten tertentu. Banjir terjadi 
akibat adanya perubahan penggunaan lahan 
yang mengakibatkan kualitas lingkungan 
semakin menurun. 

Jumlah kejadi-
an kebakaran 
hutan

Banyaknya kejadian kebakaran di suatu 
daerah dalam kurun waktu satu tahun. Keba-
karan hutan merupakan masalah yang serius 
pada saat musim kemarau. Kebakaran hutan 
jika tidak dicegah berpotensi menimbulkan 
pemanasan global. 

tabel 2.1. Daftar Pilar, Variabel dan Indikator
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Pilar Variabel DOV indikator DOi
Ling- 
kungan

Pengelo-
laan SDA 
Ling- 
kungan

Upaya terpadu dalam 
pemanfaatan dan pen-
gendalian lingkungan 
hidup di setiap kabu-
paten. Pengelolaan SDA 
dan lingkungan harus 
berasaskan pelestarian 
untuk menjamin kehidu-
pan yang sehat sehingga-
menunjang  kesejahter-
aan manusia.  

Normalisasi 
sungai, kanal 
dan waduk

Persentase desa yang melakukan kegiatan 
normalisasi sungai, kanal dan waduk ter-
hadap keseluruhan desa di masing-masing 
kabupaten. Normalisasi sungai, kanal dan 
waduk menggambarkan tingkat kepedulian 
desa terhadap keberlanjutan lingkungan. 

Persentase 
bank sampah 

Persentase desa yang memiliki bank sampah 
di setiap kabupaten. Semakin tinggi persen-
tase bank sampah maka pengelolaan SDA 
akan semakin baik.

Akses Sanitasi 
Layak

Perbandingan rumah tangga memiliki 
fasilitas buang air sendiri dengan rumah 
tangga seluruhnya. Sanitasi yang baik akan 
mengurangi prevalensi penyakit, meningkat-
kan produktivitas dan mengurangi polusi air. 
Sanitasi layak juga menggambarkan salah 
satu indikator kelayakan hidup dan ke- 
sejahteraan.

Ling- 
kungan

Resiliensi 
Ling- 
kungan

Kemampuan daerah 
menghadapi risiko ling-
kungan, perubahan atau 
konflik, atau keterba-
tasan sumber daya alam.

Rasio ang-
garan mitigasi 
bencana ter-
hadap total 
belanja daerah 

Besaran anggaran dana untuk mitigasi ben-
cana alam yang dialokasikan daerah setiap 
tahunnya. Adanya biaya tak terduga didae-
rah mencerminkan daerah tersebut telah 
melakukan sebuah pencegahan sejak dini se-
hingga diharapkan tidak terjadi pelumpuhan 
ekonomi daerah pada saat terjadi bencana.

Ekonomi Potensi 
Ekonomi

Kemampuan ekonomi 
daerah untuk dikem-
bangkan sehingga terus 
berkembang dan menjadi 
sumber penghidupan ma-
syarakat. Jika pemerintah 
daerah menginginkan 
daerahnya berdaya saing 
maka program pemban-
gunan harus berangkat 
dari potensi ekonomi 
unggulannya, pada akh-
irnya akan memperluas 
kesempatan ekonomi dan 
juga kesempatan kerja.  

Daya dukung 
ekonomi 
wilayah

Nilai yang memformulasikan hubungan sum-
berdaya alam, jumlah penduduk dan kualitas 
lingkungan hidup. Semakin tinggi daya du-
kung wilayah menggambarkan kemampuan 
untuk mendukung kebutuhan dan konsumsi 
penduduk. 

Sektor Basis 
(LQ)

Sektor yang mampu mengekspor barang dan 
jasa keluar batas daerahnya atau sektor yang 
memiliki peranan relatif besar dibandingkan 
sektor-sektor lainnya terhadap ekonomi 
wilayah. Jika LQ >1 maka daerah tersebut 
semakin unggul dalam hal kegiatan ekonomi 
yang melayani pasar domestik maupun pasar 
luar daerah.
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Pilar Variabel DOV indikator DOi
Ekonomi Keuangan 

Daerah
Kemampuan finansial 
daerah untuk memfasili-
tasi aktivitas pereko-
nomian. Kemampuan 
daerah yang baik akan 
mempengaruhi alo-
kasi faktor produksi 
yang berimplikasi pada 
semakin baiknya aktivitas 
perekonomian daerah.

Celah fiskal 
daerah

Nilai yang dihitung dari kebutuhan fiskal 
dikurangi dengan kafasitas fiskal masing-
masing daerah. Semakin kecil celah fiskal 
menunjukkan tingkat kemandirian keuangan 
daerah. 

Ekonomi Ekosistem 
Investasi

Ekosistem investasi 
merupakan kondusivitas 
suatu lingkungan usaha 
dengan menciptakan 
iklim usaha yang produk-
tif. Iklim investasi yang 
baik akan mendakang-
kan lebih banyak input 
kedalam proses produksi, 
pada akhirnya mendorong 
peningkatan pertumbu-
han ekonomi. 

Pertumbu-
han  investasi 
daerah

Kemampuan daerah dalam menaikan in-
vestasi daerah. Semakin tinggi pertumbuhan 
investasi daerah maka akan meningkatkan 
sumber-sumber ekonomi, mengurangi peng- 
angguran sehingga memajukan perekono-
mian dalam jangka panjang. Selain itu dimasa 
depan green funding menjadi sangat potensial 
terutama dalam investasu publik untuk men-
capai pembangunan berkelanjutan.   

Indeks 
kemahalan 
Kontruksi

Indeks yang menggambarkan kemahalan 
kontruksi suatu kabupaten dibandingkan 
dengan kota acuan. Selain iu IKK digunakan 
untuk mengukur kesulitan geografi suatu 
daerah. Semakin sulit letak geografis maka 
semakin tinggi tingkat harga di daerah itu. 

Ekonomi Keterse-
diaan In-
frastruktur 
Ekonomi

Ketersediaaan infrastruk-
tur ekonomi berkaitan 
dengan penyediaan infra-
struktur yang menunjang 
aktivitas perekonomian. 
Ketersediaan infrastruk-
tur akan berpengaruh ter-
hadap peningkatan daya 
saing daerah, khususnya 
sebagai determinan 
pertumbuhan ekonomi 
daerah.

Presentase ja-
lan kabupaten 
kondisi baik

Ruas-ruas jalan dengan kondisi baik terhadap 
luas wilayah. Semakin tinggi persentase jalan 
kabupaten dalam kondisi baik mencerminkan 
keterjangkauan infrastruktur jalan dan aktivi-
tas ekonomi yang lebih lancar. 

Rasio Elektri-
fikasi

Perbandingan jumlah pelanggang rumah 
tangga yang memiliki sumber penerangan 
baik listrik PLN maupun Non-PLN dengan 
keseluruhan rumah tangga. Tingkat elektri-
fikasi menggambarkan perluasan akses dan 
manfaat ekonomi karena aktivitas ekonomi 
berjalan cepat jika ketersediaan listrik sudah 
merata untuk semua masyarakat. 

Ketersediaan 
internet

Persentase rumah tangga yang memiliki ak-
ses terhadap internet.  Penggunaan internet 
menjadi sarana pendukung untuk pemer-
ataan dan perkembangan ekonomi. 
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Pilar Variabel DOV indikator DOi
Sosial Keunggu-

lan SDM
Keberhasilan pemban-
gunan salah satunya 
ditunjukkan oleh kualitas 
sumber daya manusia 
yang dihasilkan suatu 
daerah. Manusia yang 
berkualitas akan mampu 
berkontribusi pada 
percepatan pencapa-
ian pembangunan yang 
mensejahterakan. Akses, 
partisipasi dan keseta-
raan terhadap pendidikan 
dan kesehatan menjadi 
bagian dari upaya mem-
bangun manusia yang 
berkualitas dan berdaya 
saing.

Harapan lama  
sekolah

Jumlah tahun yang digunakan penduduk 
dalam menjalani pendidikan formal. HLS 
Semakin tinggi angka lama bersekolah maka 
semakin tinggi jenjang pendidikan yang dica-
pai masyarakat.

Angka hara-
pan Hidup

Perkiraan rata-rata tambahan umur hidup 
seseorang yang diharapkan untuk terus 
hidup, dengan kata lain angka harapan hidup 
mencerminkan kondisi kesehatan masyara-
kat. Semakin tinggi AHH maka menandakan 
adanya perbaikan status kesehatan masyara-
kat, termasuk peningkatan akses dan kualitas 
pelayanan kesehatan yang muaranya kepada 
perbaikan kualitas kesehatan SDM sehingga 
daya saing akan semakin tinggi.

Indeks gini Parameter yang digunakan untuk mengukur 
ketimpangan distribusi pendapatan.  Semakin 
kecil nilai indeks gini maka semakin merata 
distribusi pendapatan.

Tenaga 
Kerja

Input tenaga kerja meru-
pakan salah satu faktor 
produksi. Komponen 
terkait tenaga kerja men-
jadi perhatian dalam daya 
saing daerah mengingat 
tenaga kerja merupakan 
subjek dari pembangu-
nan.

pertumbuhan 
angkatan kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) 
yang bekerja. Manusia adalah subjek dan 
objek dalam suatu pembangunan, sehingga 
semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti 
semakin banyak jumlah penduduk yang 
berpotensi untuk bekerja sehingga bermuara 
pada meningkatnya daya saing

Tingkat 
pengangguran 
terbuka

Persentase jumlah pengangguran terhadap 
angkata kerja. TPT yang tinggi menunjukkan 
bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang 
tidak terserap pada pasar kerja yang berarti 
daya saing pun rendah.

Konduk-
tivita-
sKeaman-
an

Keamanan suatu daerah 
merupakan nilai tam-
bah atau peluang bagi 
daerah untuk masuknya 
investasi, aspek kemanan 
dinilai penting untuk 
dilihat mengingat pelaku 
usaha dan masyarakat 
akan merasa aman dan 
nyaman dalam melaku-
kan suatu kegiatan usaha 
didaerah tersebut.

Tingkat krimi-
nalitas

Banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi 
dalam satu tahun. Semakin tinggi tingkat 
kriminalitas mencerminkan daya saing yang 
rendah, hal ini terkait kesejahteraan ma-
syarakatnya karena semakin banyaknya jum-
lah pengangguran. Faktor ekonomi sangat 
mempengaruhi kriminalitas disuatu wilayah.

Jumlah konflik 
sosial

Banyaknya jumlah konflik sosial yang terjadi 
dalam satu tahun. Banyaknya konflik  dapat 
menyebabkan pelaku usaha ragu untuk ber-
investasi diwilayah tersebut sehingga dapat 
menurunkan daya saing.
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Pilar Variabel DOV indikator DOi

Keterse-
diaan In-
frastruktur 
Sosial

Ketersediaaan infra-
struktur Sosial berkaitan 
dengan penyediaan in-
frastruktur yang menun-
jang kebutuhan dasar 
masyarakat. Ketersediaan 
infrastruktur Sosial akan 
berimplikasi pada upaya 
peningkatan daya saing 
daerah dari segi pemben-
tukan struktur sosial.

Infrastruktur 
pendidikan 
(SD)

Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 
10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini 
mengindikasikan kemampuan untuk menam-
pung semua penduduk usia pendidikan dasar.  
Semakin tinggi ratio maka semakin tinggi 
daya tampung usia sekolah SD. 

Infrastruktur 
pendidikan 
(SMP)

Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 
10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini 
mengindikasikan kemampuan untuk menam-
pung semua penduduk usia pendidikan dasar. 
Semakin tinggi ratio maka semakin tinggi 
daya tampung usia sekolah SMP. 

Puskesmas Persentase puskesmas terhadap jumlah ke-
camatan menunjukkan mudahnya akses ke- 
sehatan pada masyarakat. Hal ini merupakan 
salah satu indikasi kemudahan masyarakat 
menjangkau sarana dan prasarana kesehatan 
dalam peningkatan kualitas hidup.

Akses terha-
dap air minum 
layak

Perbandingan rumah tangga yang memiliki 
akses terhadap air minum layak dengan 
rumah tangga seluruhnya. Indikator ini digu-
nakan untuk memamntau akses penduduk 
terhadap sumber air berkualitas yag aman 
untuk diminum masyarakat.  

Tata Kelola
Kelem-
bagaan

Desain kelembagaan dan 
kinerja birokrasi mampu 
menjawab kebutuhan 
layanan dan merespon 
cepat permasalahan yang 
dihadapi dunia usaha

DPMPTSP Ada atau tidaknya DPMPTSP di daerah. 
Keberadaan DPMPTSP akan mendorong 
investasi langsung, melalui penciptaan iklim 
investasi yang kondusif dan pada akhirnya 
akan berpengaruh pada kinerja  
perekonomian.
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Pilar Variabel DOV indikator DOi

Tata Kelola

Pelayanan 
Publik

Kebijakan desentral-
isasi dan otonomi daerah 
terlaksana secara efektif 
didukung oleh tata kelola 
pemerintahan yang baik 
sehingga pelayanan pub-
lik dapat meningkat. Pe- 
ningkatan mutu layanan 
publik akan memben-
tuk iklim investasi yang 
merupakan dasar pelaku 
usaha dalam melakukan 
kegiatan usaha.

Penggunaan 
e-goverment

Ada atau tidak pemanfaatan e-goverment di 
suatu daerah. Adanya e-government di daerah 
maka akan menciptakan efisiensi, kenyaman-
an, serta aksesibilitas yang lebih mudah bagi 
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Kualitas ino-
vasi daerah 
yang dihasil-
kan

Angka yang menunjukkan banyaknya jumlah 
inovasi yang dihasilkan daerah. Inovasi dae-
rah bertujuan untuk mempercepat pelayanan 
publik kepada masyarakat. Pelayanan publik 
yang inovatif akan meningkatkan kinerja 
perekonomian.

Nilai capaian 
Lakip

Produk akhir Lakip menggambarkan kinerja 
yang dicapai oleh pemerintahan daerah atas 
pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai 
APBD. Semakin besar capaian menunjukkan 
kinerja yang baik. 

Opini BPK Pandangan/pendapat dari laporan hasil 
pemeriksaan keuangan oleh BPK. Semakin 
baik penilaian BPK menunjukkan semakin 
minim kesalahan daerah dalam mepertang-
gungjawabkan penganggaran keuangannya. 

Kebijakan Kebijakan merupakan 
kerangka peraturan 
dalam mengembangkan 
perekonomian daerah 
dan keberlanjutan lingku- 
ngannya serta terobosan 
terkini yang digunakan 
oleh daerah dalam hal 
percepatan pelayanan 
dan pengelolaan lingkun-
gannya.

Kebijakan  
ramah ling-
kungan

Banyaknya kebijakan/ regulasi (perda dan 
perkada) tentang lingkungan hidup di dae-
rah. Semakin banyaknya peraturan daerah 
(perda) yang mengatur tentang kelestarian 
lingkungan hidup menandakan peningkatan 
kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 
didaerah tersebut.
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Metode Penelitian

unit analisis studi ini adalah daerah kabupaten di indonesia (n= 356 daerah). 
Pertimbangan memilih kabupaten, antara lain, didasari fakta ketersediaan data 
sebagai indikator daya saing daerah berkelanjutan yang cukup lengkap. Dari 
setiap kabupaten dikumpulkan jenis data-data sekunder, yakni data statistik 
ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, demografi, lingkungan, dokumen peren-
canaan daerah, dst. Periode data yang digunakan untuk menakar daya saing dae-
rah adalah tahun 2019. Namun demikian, lantaran tidak lengkap dan aktualnya 
data untuk semua daerah, pada sebagian indikator dipakai data-data pada tahun 
sebelumnya.

3.1. teknik analiSiS Data

Guna menjawab tujuan penelitian pertama (perumusan dan pengembangan in-
strumen), kajian ini menggunakan pendekatan sintesa terhadap berbagai li- 
teratur dan penelitian terdahulu. Sementara untuk mencapai tujuan peneli-
tian kedua (perhitungan indeks daya saing) digunakan metode analisis deskriptif 
kuantitatif. Perhitungan indeks dilakukan seturut empat langkah berikut:

1. Penentuan indikator. Guna membentuk variabel, seperangkat indikator 
dipilih dan disusun sesuai takaran relevansi dan signifikansinya. Dalam 
pilar ekonomi, misalnya, terdapat variabel yang dibentuk oleh sejumlah 
indikator: potensi ekonomi (daya dukung ekonomi, jumlah sektor basis), 
keuangan daerah (celah fiskal), ekosistem investasi (pertumbuhan in-
vestasi, dana pihak ketiga) dan Infrastruktur ekonomi (persentase jalan 
kondisi baik, rasio elektrifikasi dan persentase rumah tangga pengguna 
internet).

2. normalisasi data. Tujuan dilakukannya normalisasi adalah untuk mem-
berikan ukuran yang sebanding. Setiap indikator pembentuk indeks daya 
saing distandarisasi dengan nilai maksimum dan minimum sebelum di-
gunakan untuk menghitung indeks. Nilai maksimum dan minimum diper-

3. MetODe Penelitian
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oleh dari masing-masing indikator di seluruh kabupaten di Indonesia. Jika 
indikator merupakan indikator “searah” rumusnya sebagai berikut: 

Pilar Ekonomi= Potensi Ekonomi+Keuangan Daerah+Ekosistem Investasi+Infrastruktur Ekonomi 
4

4. Perhitungan indeks. Indeks daya saing dihitung sebagai rata-rata 
geometrik dari masing-masing  pilar. Dengan menggunakan rata-rata 
geometrik dalam menyusun indeks dapat diartikan bahwa capaian satu 
dimensi tak dapat ditutupi oleh capaian pada dimensi lain. Artinya, un-
tuk mewujudkan kinerja daya saing secara optimal, ke-empat pilar harus 
memperoleh perhatian yang sama besar lantaran nilainya sama penting. 

IDSDB= Lingkungan x Ekonomi x Sosial x Tata kelola4

Selain itu, studi ini juga menggunakan analisis kuadran guna melihat korelasi an-
tara aspek lingkungan (sumbu horizontal) dengan kelima aspek lainnya (sumbu 
vertikal) yang dipetakan dalam grafik yang terdiri dari empat kuadran. Grafik 
tersebut akan menunjukkan posisi setiap unit yang berada dalam kuadran yang 
sama.  Berdasarkan posisi tersebut, maka pemda dapat mengetahui arah pe-
rubahan dan pilar-pilar yang seharusnya diperbaiki ke depan.   

Untuk menjawab tujuan penelitian ketiga, (elemen pendukung dan penghambat 
daya saing), metode pengumpulan data deskriptif-kualitatif dilakukan melalui  
Focus Group Discussion (FGD). Dalam rangka mengetahui tipologi masalah, KP-
POD melakukan penggalian data dan informasi di tiga (3) kabupaten peringkat 
teratas dan tiga (3) kabupaten peringkat terbawah. 

Indikatori = x 100xi-x min
x maks-x min

Dimana xi diperoleh dari indikator tertentu. Untuk indikator yang meru-
pakan indikator “terbalik” dalam artian tidak searah (Tabel 3.1), rumus-
nya adalah sebagai berikut:

Indikatori = 100 - [( )x 100]xi-x min
x maks-x min

3. Perhitungan Pilar. Berbagai variabel komposit dalam setiap indikator 
daya saing daerah berkelanjutan dirata-ratakan untuk memperoleh nilai 
masing-masing pilar.
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3.2. SuMBer Data, Satuan Dan SiFat Daya Saing 
kerangka kerja pembentukan daya saing dalam kajian ini bersandar 
kepada kinerja setiap variabel yang merefleksikan sasaran-sasaran 
strategis yang ingin dicapai. sementara pemilihan indikator didasar-
kan pada ketersediaan data dan diarahkan pada data kuantitatif yang 
tersedia. Dalam perhitungan indeks terlebih dahulu ditentukan “sifat” 
masing-masing indicator: searah/positif atau berlawanan/negatif. 

Pilar Variabel indikator Satuan Sumber data Sifat
Lingkungan Kualitas 

Lingkungan
Persentase desa yang mengalami longsor Persen Podes Berlawanan
Persentase desa yang mengalami banjir Persen Podes Berlawanan
Jumlah kejadian kebakaran Jumlah BPS Berlawanan

Pengelo-
laan SDA 
Lingkungan

Normalisasi sungai, kanal dan waduk Persen Podes/BPS Berlawanan
Persentase bank sampah Persen Podes/BPS Searah
Akses Sanitasi Layak Persen BPS Searah

Resiliensi 
Lingkungan

Rasio Anggaran Mitigasi bencana terhadap 
total belanja 

Persen Kemenkeu Searah

Ekonomi Potensi 
Ekonomi

Daya dukung ekonomi wilayah Persen BPS Searah
Sektor Basis (LQ) Jumlah BPS Searah

Kemam-
puan 
Keuangan 
Daerah

Celah fiscal Indeks KemenKeu Searah

Ekosistem 
investasi

Pertumbuhan  investasi daerah Persen BKPM Searah
Indeks kemahalan Kontruksi Indeks BPS Berlawanan

Infrastruk-
tur ekonomi

Presentase jalan kabupaten kondisi baik Persen BPS Searah
Rasio Elektrifikasi Rasio BPS Searah
Ketersediaan internet Persen BPS Searah

Sosial Keunggulan 
SDM

Harapan lama  sekolah Tahun BPS Searah
Angka harapan Hidup Tahun BPS Searah
Indeks gini Indeks BPS Berlawanan

Ketenaga- 
kerjaan

pertumbuhan angkatan kerja Persen BPS Searah
Tingkat pengangguran terbuka Persen BPS Berlawanan

Keamanan Tingkat kriminalitas Jumlah 
kasus

BPS Berlawanan

Jumlah konflik sosial Jumlah 
konflik

Podes/BPS Berlawa-
nan

Keterse-
diaan In-
frastruktur 
Sosial

Infrastruktur pendidikan (SD) Rasio BPS Searah
Infrastruktur pendidikan (SMP) Rasio BPS Searah
Rasio Puskesmas perkecamatan Persen BPS Searah
Akses terhadap air minum layak Persen BPS Searah

tabel 3.1. Matriks Data Set “Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan”
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Pilar Variabel indikator Satuan Sumber data Sifat

Tata kelola

Kelem-
bagaan

Ada atau tidak DPMPTSP kab Ada/
tidak

BKPM Searah

Pelayanan 
Publik

Penggunaan  E-goverment Ada/
tidak

KemenPan Searah

Kualitas inovasi daerah yang dihasilkan Jumlah Kemendagri Searah

Nilai capaian lakip Nilai Kemendagri Searah
Opini BPK Nilai Kemendagri Searah

Kebijakan Kebijakan ramah lingkungan Jumlah 
perda/ 
perkada

JDIH Searah
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4.1 gaMBaran uMuM 

4.1.1 HaSil inDekS Daya Saing DaeraH Berkelanjutan 

indeks umum DSDB dibentuk sebagai resultan dari kinerja pilar lingkungan le-
stari, ekonomi tangguh, sosial inklusif, dan tata kelola yang baik. Keempat pilar 
ini memiliki posisi dan bobot setara (Gambar 1). Metode pembobotan ini menun-
jukkan bahwa setiap pilar memiliki porsi pengaruh sama, saling berkaitan, dan 
tidak saling mengungguli dalam membentuk daya saing daerah berkelanjutan. 
Dalam rangka mencapai titik ideal tersebut, secara metodologis, IDSDB disusun 
sebagai akumulasi nilai seluruh pilar melalui perhitungan rata-rata geometrik.

gambar 4.1 Bobot Pilar IDSDB

Studi pengukuran indeks dilakukan di 356 kabupaten. Sejatinya, studi ini men-
cakup seluruh kabupaten di Indonesia (416 daerah) sebagai unit analisis. Namun, 
dalam perkembangannya, hanya sejumlah 356 kabupaten yang memenuhi per-
syaratan ketersediaan data untuk perhitungan indeks akhir.  Daerah kabupaten 
dipilih karena merupakan yurisdiksi dan entitas adminsitrasi pemerintahan yang 
menempati 80 persen wilayah Indonesia. Kabupaten memiliki SDA (hutan, migas, 

4. teMuan Dan PeMBaHaSan
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minerba, pertanian) sebagai sektor-sektor strategis yang tentu penting untuk dil-
ihat dimensi keberlanjutan dan inklusifisme tata kelola pemerintahannya.  

Hasil perhitungan akhir menunjukan raihan daya saing kabupaten pada um-
umnya berada pada level sedang. Temuan ini tampak dalam skor DSDB yang 
berkisar antara 40.59 sampai 68.30 dengan rerata nasional 52.57 persen. (band-
ingkan dengan standard Kemenristek/BRIN yang mengklasifikasi daya saing ke 
empat level: rendah (00-30.00), sedang (30.01 - 60.00), tinggi (60.01 - 80.00), 
sangat tinggi (80.01 - 100)). Artinya, DSDB di Indonesia berada pada papan ten-
gah, dan sedikit lainnya berada pada level tinggi. Daerah-daerah yang memiliki 
daya saing sedang sebesar 96.91% dan yang menempati level tinggi 3.09%.

gambar 4.2 Peringkat IDSDB 356 Kabupaten di Indonesia

Pautan yang lebar masih terlihat pada realitas ketimpangan antar kawasan: 
Barat dan timur indonesia. Sebanyak 71.94 persen daerah dengan daya saing 
berlevel sedang berada di Indonesia Barat, sedangkan sebagian kecil sisanya be-
rada di belahan timur. Disparitas ini utamanya terjadi pada pilar ekonomi (ket-
ersediaan infrastruktur ekonomi, ekosistem investasi, dan kemampuan keuan-
gan daerah) dan pilar sosial inklusif (kualitas sumber daya manusia). 

Daerah yang memiliki DSDB tinggi memiliki keunggulan pada semua pilar den-
gan capian rata-rata 62.23 persen. Hasil pemeringkatan menunjukkan 10 dae-
rah teratas didominasi daerah yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, 
dan Bali. Daerah-daerah tersebut unggul lantaran memiliki tata kelola pemban-
gunan yang ramah lingkungan. Komitmen pemda yang tinggi dalam mengem-
bangkan potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal juga melahirkan 
inovasi-inovasi ke arah pembangunan berkelanjutan (Gambar 4.3). 
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Sepuluh daerah teratas secara umum memiliki lingkungan lestari yang berkat-
egori sedang. Persoalan ini terjadi lantaran daerah-daerah ini memiliki kinerja 
program resiliensi lingkungan yang relatif rendah. Padahal, pada sisi lain, dae-
rah-daerah tersebut memiliki mutu lingkungan dan pengelolaan SDA lingkun-
gan yang tinggi. Skor kedua variabel tersebut berkisar antara 70.00-97.20. Dae- 
rah-daerah papan atas tersebut jelas membutuhkan pembenahan pada dimensi 
resiliensi lingkungan, terutama pada kebijakan dan anggaran mitigasi bencana.

Sementara, daerah-daerah berdaya saing sedang memiliki keunggulan yang 
bervariatif. Namun, terdapat kecenderungan umum kelompk daerah papan te-
ngah ini lebih berorientasi kepada keunggulan ekonomi (PDRB, investasi) dan 
pada sisi lain relatif mengabaikan pilar-pilar lain, terutama lingkungan lestari dan 
sosial inklusif. Tendensi ini menuntut penguatan pada segala upaya kebijakan, 
dukungan fiskal hingga program/kegiatan untuk mendorong komitmen dan pen-
ingkatan kapasitas pemda untuk mencapai daya saing berkelanjutan dengan 
menjaga keseimbangan antarpilar yang ada. 

gambar 4.3 Peringkat Teratas (“Top Ten”) DSDB Kabupaten
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4.1.2 SketSa CaPaian tiga DaeraH terataS 

Hasil pengukuran menempatkan Badung, Musi Banyuasin, dan Tana Tidung seb-
agai tiga kabupaten dengan nilai indeks tertinggi. Secara tipologis, ketiga daerah 
tersebut memiliki karakter dan keunggulan pada sebagian besar pilar yang men-
jadi titik-titik leverasi bagi pencapaian daya saing yang tinggi. 

4.1.2.1 kabupaten Badung

Badung (Propinsi Bali) merupakan kabupaten berdaya saing paling tinggi den-
gan skor 68.30. Sebagian besar pilar menunjukan derajat kinerja optimal (eko-
nomi tangguh 79.22, sosial inklusif 69.12, dan tata kelola 76.39), kecuali pilar 
lingkungan lestari yang berada pada level sedang (52.04). Keungggulan Badung 
pada pilar ekonomi merupakan sumbangan dari kinerja keuangan daerah, eko-
sistem investasi, dan infrastruktur ekonomi. Sementara pada pilar sosial terli-
hat dukungan yang baik dari variabel penyerapan tenaga kerja dan kondusivitas 
keamanan, serta layanan publik dan kebijakan ramah lingkungan pada pilar tata 
kelola pemerintahan. Sementara pada pilar lingkungan, meski memiliki kualitas 
lingkungan hidup tinggi (70.44) dan pengelolaan SDA yang tinggi pula (82.24), 
Badung perlu memperhatikan aspek resiliensi lingkungan yang didukung alokasi 
anggaran untuk mitigasi bencana.

gambar 4.4 Spider Web Indeks DSDB Badung

a. lingkungan lestari
Badung memiliki komitmen yang terhadap pengelolaan SDa dan lingkungan. 
Sebagain besar desa (88.71 persen) di Badung memiliki bank sampah. Selain itu, 
upaya pemerintah Badung dalam melakukan normalisasi sungai dinilai cukup 
baik. Sebanyak 51.61 persen sungai telah dinormalisasi. Hampir semua pen-
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duduk (98.55 persen) di salah satu sentra praiwisata ini memiliki akses terhadap 
sanitasi layak. Capaian tersebut menunjukkan Badung memiliki manajemen SDA 
yang baik.

namun, Badung memiliki kerentanan terkait bencana alam. Data pada tahun 
2019 menunjukkan, sebanyak 19 persen desa di dalam yurisdiksinya menjadi 
wilayah terdampak banjir. Selain itu, 27 persen desa mengalami longsor, serta 
terjadi satu kali kebakaran hutan (wilayah Petang1). Sketsa ini menunjukkan 
kualitas lingkungan di Badung masih memiliki kerentanan dan bisa berdampak 
destruktif di masa depan. 

kearifan dan nilai-nilai budaya setempat turut mendukung upaya penguatan 
pilar lingkungan lestari. Daerah Bali (termasuk Badung) memiliki konsep Tri Hita 
Karana yang berperan penting dalam menciptakan kelestarian lingkungan hi-
dup2. Kosmologi berpikir dan bertindak dibentuk sebagai hasil perwujudan keari-
fan lokal dalam pembangunan daerah melalui jalan asimiliasi bagian kahyangan 
tiga sebagai ruh permukiman, sedangkan wilayah dilihat sebagai tubuh fisik desa 
maupun warga. Harmoni kehidupan demikian menjamin kelestarian lingkungan 
yang harmonis.

Dalam pengelolaan lingkungan, Dinas lingkungan Hidup dan kebersihan 
(DlHk) melakukan berbagai inovasi. Langkah terobosan dilakukan, antara lain, 
berupa Gerakan Berkelanjutan Anti Sampah Plastik (GELATIK), Gojek Sampah 
Plastik (GOTIK), Badung Anti Sampah Plastik (BATIK), dll. Berbagai inovasi yang 
ada sejalan dengan Program Pro-environment Bupati Badung, yaitu kebijakan 
pembangunan yang mendukung kebersihan dan pelestarian lingkungan. Pada 
sebagian inovasi, pemda memperoleh penghargaan (nasional dan internasio- 
nal) seperti GELATIK yang mendapatkan penghargaan “TOP 25 INOVATION” dan 
GOTIK yang meraih “TOP 9 Inovation” bahkan dalam ajang PBB Award berhasil 
meraih “TOP 100 Dunia”.

terlepas dari capain tersebut, minimnya ketersediaan tempat pembuangan 
sampah menjadi persoalan serius. Kondisi yang terjadi di Badung adalah jumlah 
TPA mandiri yang terbatas. Pembuangan sampah selama ini diarahkan ke Tem-
pat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung yang berada dalam wilayah yurisdiksi Den-
pasar. Pemda dan warga kelabakan menangani sampah saat muncul pelarangan 

1. Periksa, https://beritabagus.co.id/article/hutan-kawasan-puncak-mangu-petang-terbakar, 17 September 
2019.
2. Pada dasarnya ajaran tri hita karana menekankan tiga relasi integral manusia dalam kehidupan di dunia ini: 
hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhan.
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membuang di TPA Suwung sejak Oktober 2019. Di tengah minimnya anggaran, 
pemda Badung sampai hari ini belum menemukan solusi final untuk lokasi pem-
buangan sampah.

B. ekonomi tangguh
Pada pilar ekonomi, Badung menempati peringkat satu dengan capaian skor 
79.22. Nilai indeks ini berada di atas rerata ketangguhan ekonomi secara na-
sional. Keunggulan tersebut semakin menegaskan Badung sebagai salah satu 
kabupaten dengan kinerja ekonomi yang baik di Indonesia. Hal ini menunjukkan 
bahwa ekonomi tangguh merupakan penopang daya saing daerah berkelanjutan 
Kabupaten Badung.

Badung memiliki potensi ekonomi dan berdaya saing tinggi. Badung memiliki 
enam sektor basis yang mencerminkan variasi sumber pertumbuhan yang be-
ragam. Badung Selatan memiliki kekuatan di sektor pariwisata, sementara Ba-
dung Utara dan Tengah memiliki keunggulan sektor pertanian dalam menopang 
perekonomiannya. Dari sisi daya dukung, dengan nilai 99.87, Badung memiliki 
sumber-sumber ekonomi sebagai penopang utama dalam pembangunan. Ba-
dung juga memiliki kapasitas fiskal besar yang didukung penerimaan PAD yang 
tinggi dari sektor Pariwisata (85 persen).

namun, melihat situasi terkini, ketergantungan Badung secara kuat kepada 
sektor Pariwisata memicu terjadinya declining ketika terjadi pandemi. Pandemi 
COVID-19 yang merebak di Badung memicu kelumpuhan total pada sektor pari-
wisata. Hal ini menunjukkan bahwa kedigdayaan ekonomi di Kabupaten Badung 
memiliki kerentanan yang mudah terguncang. Pertumbuhan ekonomi terkon-
traksi ke zona pertumbuhan negatif: -10.98. Dampak Bom Bali hingga pandemi 
membuka tabir ketergantungan yang menghadirkan persoalan serius saat terjadi 
guncangan. Penciptaan sumber-sumber ekonomi baru merupakan solusi yang 
dibutuhkan Badung untuk menciptakan ketahanan ekonomi.

ketimpangan kesejahteraan dan kinerja perekonomian antar wilayah utara 
dan selatan menunjukan wajah “dualisme pembangunan” yang mesti dibe-
nahi dalam kerangka sosial inklusif. Pemerintah sepertinya fokus mengelola 
dan bertumpu pada pariwisata di Badung Selatan. Badung Utara, dengan sektor 
utama pertanian dalam arti luas, sebenarnya juga memiliki potensi pariwisata 
berbasis lingkungan dan masyarakat. Namun, potensi tersebut belum dikapita- 
lisasi secara maksimal. Peran pemda masih belum signifikan dalam membangun 
potensi ekonomi di Badung Utara, termasuk agrowisata dan agroidustri.
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kemandirian fiskal kabupaten Badung menjadi penopang daya saing daerah 
berkelanjutan pada pilar ekonomi tangguh. Dari 542 daerah otonom di negeri 
ini, hanya satu daerah yang berhasil mencapai level sangat mandiri secara fiskal, 
yakni Kabupaten Badung. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), dalam telaaah 
atas Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD), menyebut Badung menjadi satu-satu-
nya daerah yang meraih predikat sangat mandiri. Capaian tersebut jelas berbeda 
jauh dari gambaran umum sebagian besar daerah yang masih tergantung secara 
fiskal kepada dana transfer dari pemerintah pusat.

ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Badung juga cukup memadai dalam 
merajut konektivitas intra dan antarwilayah. Keberadaan underpass di Kuta 
Selatan dan perluasan Bandara dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah 
konektivitas dalam mendukung pariwisata sebagai pengungkit daya saing Ba-
dung. Pemkab Badung terus berjuang merealisasikan pembangunan jalan lingkar 
selatan. Jalan lingkar selatan membentang sepanjang 31.3 kilometer yang meli-
puti sentra-sentra wisata: dari Nusa Dua hingga kawasan Jimbaran.

C. Sosial inklusif
kabupaten Badung memiliki pilar sosial inklusif yang unggul secara nasional 
(menduduki peringkat ke-5 dengan nilai indeks 69.12). Skor tersebut berada di 
atas rata-rata nasional (57.99) yang menegaskan bahwa Badung merupakan ka-
bupaten dengan pengelolaan pilar sosial inklusif yang baik. Hal ini menunjukkan, 
dalam konteks sosial inklusif, Badung memiliki modalitas sosial dan lingkungan 
sosial yang menopang daya saing mereka dalam kerangka DSDB.

kabupaten Badung memiliki tatanan pranata sosio-budaya (adat) yang kuat.  
Keberadaan Pecalang sebagai satuan pengamanan adat di Bali, misalnya, turut 
serta berkontribusi dalam mengontrol tingkat kriminalitas di Bali, termasuk Ba-
dung. Selain itu, kelembagaan sosio-ekonomi yang bergerak dalam jasa pem-
biayaan adat di Bali, yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD), juga memperkuat 
ketahanan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Keberadaan awig-awig 
sebagai hukum adat lokal juga berkontribusi terhadap penguatan pranata adat 
masyarakat Badung.

Secara umum, akses dan kualitas pendidikan dinilai relatif baik. Salah satu 
bukti pengakuan atas capaian tersebut adalah penghargaan “Anugerah Kihajar 
2019” yang diraih pemda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemen-
dikbud). Penghargaan ini merupakan sebuah anugerah tertinggi dalam kinerja 
pengembangan pembelajaran serta pendidikan berbasis Teknologi Informatika 
dan Komputer (TIK). Keberadaan platform digital dalam proses pembelajaran dan 
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kegiatan pendidikan secara umum membuka akses terbuka bagi banyak pihak 
untuk berinteraksi maupun dalam proses belajar mengajar.

D. tata kelola yang Baik
Pada kinerja tata kelola, kabupaten Badung juga menempati papan atas, yakni 
peringkat ke-5 dengan nilai indeks 76,39. Skor tersebut berada di atas rata-
rata nasional (54.41) dan menjadi bukti bahwa Badung merupakan salah satu ka-
bupaten dengan tata kelola yang baik dan mampu menopang daya saing dalam 
kerangka DSDB. Dalam tata kelola perizinan, misalnya, Badung mengembangkan 
sistem online bernama LAPERON. Paltform digital ini bertujuan memudahkan 
warga dalam mengajukan permohonan izin secara mandiri tanpa harus men-
datangi kantor DPMPTSP Badung.

kinerja kepala Daerah dan pemda secara umum juga dinilai sangat baik. 
Pada tahun 2018, Badung meraih penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP) 2018 dari Kementerian PAN dengan predikat BB. Tak lama 
berselang, pada tahun 2019, penghargaan dari Menteri PAN diberikan kepada 
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta selaku kepala daerah yang berhasil men-
jadi pembina penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dengan kategori sa- 
ngat baik. Pemkab Badung juga meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Bali 
Award (Pemeringkatan Badan Publik) oleh Komisi Informasi Provinsi Bali tahun 
2019 dalam momentum perayaan “Hari Hak untuk Tahu (Right Know Day)”.

4.1.2.2. Peringkat kedua: kabupaten Musi Banyuasin

kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menempati peringkat ke-2 indeks Daya 
Saing Daerah Berkelanjutan (64.48). Nilai ini menempatkan Muba sebagai salah 
satu daerah dengan peringkat DSDB tinggi. Dari empat pilar, hanya pilar lingku-
ngan lestari yang berada di level sedang (57.57), sedangkan tiga pilar lain berka- 
tegori tinggi, yaitu mencakup ekonomi tangguh (62.27), sosial inklusif (58.84), 
dan tata kelola (81.94). 

iDSDB Muba mencerminkan pilar yang berimbang secara umum. Skor Muba 
menunjukkan bahwa kabupaten ini memiliki tata kelola yang baik (inovasi ke-
arah keberlanjutan dalam pelayanan publik dan kebijakan), ekonomi tangguh 
(potensi daerah, ekosistem investasi, dan infrastruktur ekonomi memadai), dan 
Sosial Inklusif tinggi (penyerapan tenaker dan kondusivitas keamanan). Semen-
tara pada pilar lingkungan, meski memiliki kualitas lingkungan hidup yang tinggi 
(90.79) dan pengelolaan SDA yang juga tinggi (81.87), Musi Banyuasin perlu 
memperhatikan variabel resiliensi lingkungan. 
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gambar 4.5 Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Musi Banyuasin

a. Pilar lingkungan lestari
Muba menerima Piala adipura sebanyak 21 kali. Muba juga dianugerahi predi-
kat sebagai pelopor implementasi pembangkit listrik zero emission oleh peme- 
rintah Inggris, berkat upaya menyeimbangkan pembangunan dengan penjagaan 
lingkungan. Raihan ini tidak terlepas dari komitmen mewujudkan sustanaible city 
yang menyelaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi 
ekologis dalam proses pembangunan dengan menerapkan prinsip tata peme- 
rintahan yang baik.

Muba menjadi kabupaten di indonesia yang pertama mendukung implemen-
tasi kemitraan Pengelolaan lanskap (kOlega) di Sumatera Selatan. Pendeka-
tan Lanskap Berkelanjutan ini bertujuan mendukung pembangunan hijau, sesuai 
komitmen kepala daerah Muba yang sangat fokus menciptakan lingkungan yang 
sehat, hijau, dan berkelanjutan. Langkah ini membuat Muba meraih Proklim Uta-
ma Tahun 2020, setelah dinilai berhasil dalam upayanya meningkatkan ketaha-
nan pangan. Namun, masih ada aspek yang perlu diperhatikan di Muba, yaitu 
pada variabel resiliensi berupa alokasi anggaran mitigasi bencana yang saat ini 
masih minim.

B. Pilar ekonomi tangguh
Muba menempati peringkat ke-13 pada pilar ekonomi tangguh (62.27). Muba 
memiliki pertumbuhan investasi dan daya dukung ekonomi yang baik. Peran in-
vestasi sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi di kabupaten 
ini. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi berupa ke-
lengkapan infrastruktur ekonomi pendukung, menjadi daya tarik bagi investor. 
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Muba menjadi salah satu primadona bagi para investor dalam dan luar negeri, 
khususnya pada sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perdaga- 
ngan. Diversifikasi produksi kelapa sawit menjadi bahan bakar kendaraan na-
bati, memberi peluang bagi Muba dalam meningkatkan investasi. Pembangunan 
pabrik Industri Palm Oil dan Crude Palm Oil (IPO-CPO) di Muba diprediksi menelan 
investasi mencapai 14 juta US dollar. Selain itu, Muba memiliki nilai daya dukung 
ekonomi yang tinggi (73.31). Muba mampu memaksimalkan seluruh potensi 
ekonomi yang dimiliki dengan tetap memegang prinsip pendekatan pertumbu-
han hijau, bahkan menuju pada hilirisasi produk unggulan.

C. Pilar Sosial inklusif
Muba memiliki nilai pilar sosial inklusif di atas rata-rata nasional dengan nilai 
indeks 58.84 (nilai rerata nasional 57,99). Tingkat konflik sosial dan kriminalitas 
di Muba berkategori rendah. Muba juga membentuk satgas percepatan konflik 
agraria dan SDA. Sementara, upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan 
meningkatkan kualitas pendidikan. Di antaranya melalui program Dinas Pendidi-
kan dan Kebudayaan dengan menggandeng Putera Sampoerna Foundation-School 
Development Outreach (PSF-SDO) untuk mengembangkan program pendidikan 
bagi guru dan siswa sekolah.

D. Pilar tata kelola yang Baik
Muba menempati peringkat ke-1 pada pilar tata kelola baik (81.94). nilai tertinggi 
terletak pada variabel pelayanan publik dan regulasi ramah lingkungan. Keunggu-
lan ini membuktikan bahwa Muba merupakan kabupaten dengan tata kelola terbaik 
di Indonesia dengan skor indikator kualitas inovasi dan regulasi ramah lingkungan 
(83.33) yang tinggi pula. Sejak 2017, Musi Banyuasin berinovasi meremajakan kelapa 
sawit, yaitu dengan mengelola kelapa sawit menjadi bahan bakar ramah lingkungan 
dan terbarukan (biofuel/sawit jadi bahan bakar nabati). Pemkab Muba sedang meren-
canakan pendirian kawasan industri hijau yang akan menjadi sentra hilirisasi kelapa 
sawit, karet, dan migas.

Pemkab Muba memperoleh beragam penghargaan yang mencerminkan kualitas 
tata kelola pemerintahan berjalan baik. Muba mendapat penghargaan Government 
CI-EL 2020. Muba memiliki mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk melayani 
kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik. Pemkab Muba 
juga memperoleh predikat kepatuhan standar dari Ombudsman RI.
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4.1.2.3 Peringkat ketiga: kabupaten tana tidung

kabupaten tana tidung menempati peringkat ke-3 dalam daya saing daerah 
berkelanjutan (63.54). Nilai ini menjadikan daya saing daerah di Tana Tidung 
berada pada kategori tinggi. Empat pilar penyokong DSDB Tana Tidung masuk 
dalam kategori tinggi (ekonomi tangguh 66.43, sosial inklusif 64.83, tata kelola 
62.50, dan lingkungan lestari 60.57). Skor ini menunjukkan, Tana Tidung memiliki 
ekonomi yang unggul, sosial inklusif, tata kelola baik, dan lingkungan lestari. 

gambar 4.6 Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Tana Tidung

a. Pilar lingkungan lestari
kondisi lingkungan di kabupaten tana tidung cukup bagus. Pilar lingkungan 
lestari tana tidung bernilai 60.57 atau berada di atas rata-rata nasional 52.04. 
Namun, Tana Tidung rentan mengalami bencana, terutama banjir dan longsor 
akibat intensitas dan curah hujan yang tinggi. Data pada 2019 menunjukkan, ter-
dapat 3.10 persen desa dilanda longsor, sedangkan desa yang diterjang banjir 
sebesar 9.40 persen.

tana tidung berkomitmen kuat untuk menjaga lingkungan tetap lestari me-
lalui pengelolaan SDa dan lingkungan. Sebesar 90.63 persen desa di Tana 
Tidung telah memiliki bank sampah, sementara 83.35 persen masyarakat me-
miliki akses terhadap sanitasi layak. Inovasi lain Kabupaten Tana Tidung adalah 
membangun tempat pembuangan sampah berbasis teknologi (TPS3R), yang 
diharapkan menjadi salah satu solusi guna mendorong perekonomian di sektor 
pemanfaatan limbah serta untuk mewujudakan komitmen menjaga kelestarian 
lingkungan hidup.
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Sebagian besar wilayah kabupaten tana tidung adalah hutan (53 persen).  Se-
bagian hutan tersebut digunakan untuk pertanian dan perkebunan melalui 
pola pengelolaan konsesi. Di samping peruntukan tersebut, lahan juga diguna- 
kan sebagai pemukiman, kawasan konservasi, bufer zone, pusat pemerintahan, 
pemukiman desa, hutan lindung, dll. Selebihnya, lahan di Tana Tidung digunakan 
untuk pembangunan infrastruktur dan pemukiman warga.

B. Pilar ekonomi tangguh
nilai pilar ekonomi tangguh pada kabupaten tana tidung sebesar 66.43 (tinggi) 
dan berada di atas rata-rata nasional (46.08). Dalam konteks ekonomi tangguh, 
sektor primer menjadi sektor unggulan dengan kontribusi sebesar 62.35 persen. 
Sektor pertanian berkontribusi 32.35 persen dan sektor pertambangan sebesar 
30.05 persen. Komoditas unggulan daerah ini adalah kelapa sawit, kelapa, kopi, 
kakao, dan lada. Selain itu, sektor pertambangan (batubara dan migas) menjadi 
salah satu penopang terbesar PAD Tana Tidung. 

Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi men-
jadi salah satu target dan fokus yang harus dijalankan kabupaten tana tidung. 
Sebesar 57 persen dana perimbangan dari pusat dialokasikan untuk pemba- 
ngunan infrastruktur daerah. Selama 10 tahun menjadi daerah otonom, pem-
bangunan infrastruktur jalan tidak hanya berfokus pada ibu kota, tetapi daerah 
pinggiran. Perbaikan ruas jalan yang meliputi rehabilitasi jalan, perawatan, dan 
pelebaran jalan ditargetkan selesai pada akhir 2020. 

tana tidung merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di 
Provinsi kalimantan utara (4.72 persen). Berbagai kebijakan ditempuh peme- 
rintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Belanja daerah difokuskan untuk 
mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perlua-
san lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. 

C. Pilar Sosial inklusif
Pilar sosial inklusif di tana tidung memiki peringkat cukup tinggi (64.44), be-
rada di atas rata-rata nasional (57.99). Hal ini menegaskan bahwa pilar sosial 
inklusif di Tana Tidung bernilai baik. Saat ini kebijakan proritas Tana Tidung adalah 
membangun SDM (pendidikan dan kesehatan). Di Tana Tidung tumbuh kesada-
ran bahwa peran SDM menjadi agent of change sangat penting untuk membuat 
masyarakat sejahtera, sebab daerah tidak akan berkembang jika hanya meng- 
andalkan SDA. 
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kualitas dan mutu pendidikan di tana tidung juga sangat membanggakan. 
Pemerintah Tana Tidung telah membangun infrastruktur pendidikan yang me-
madai, dengan meningkatkan kompetensi anak didik hingga guru. Sekolah-seko-
lah sudah terkoneksi dengan internet, meskipun belum 100 persen. Penghar-
gaan anugerah pendidikan Indonesia untuk Tana Tidung menjadi salah satu bukti 
keberhasilan membangun SDM memajukan daerahnya. 

keamanan tana tidung berada pada tingkat kondusivitas tinggi.  Jumlah kon-
flik dan tingkat kriminalitas yang rendah menjadi indikator yang sahih dalam me-
nilik hal ini. Situasi kondusif akan makin diperkuat dengan pembangunan Markas 
Kepolisian Resor (Mapolres) Kabupaten Tana Tidung untuk meningkatkan pelay-
anan keamanan di wilayah ini. Kondusivitas inilah yang nantinya dapat menjadi 
pengungkit peningkatan daya saing daerah melalui investasi.

D. Pilar tata kelola yang Baik
Pilar tata kelola di tana tidung bernilai tinggi (62.50), berada di atas rerata 
nasional 54.41. Tingginya skor pilar tata kelola baik ini berkat sokongan kinerja 
pemda yang optimal serta kebijakan ramah lingkungan dan pelayanan publik 
yang maksimal. Tentunya dengan capaian ini dan dukungan tata kelola pemerin-
tahan yang baik, Tana Tidung akan lebih mudah meningkatkan daya saing.

kualitas tata kelola tana tidung telah mendapat pengakuan di tingkat nasi-
onal. Tana Tidung menerima Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Om-
budsman RI pada 2019, dengan kategori kepatuhan tinggi (zona hijau). Peng-
hargaan ini diberikan bagi daerah yang mampu menerapkan Standar Pelayanan 
Publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
Pengakuan capaian di tingkat nasional tentu merupakan legitimasi konkret yang 
menegaskan kapabilitas Tana Tidung dalam mengelola pemerintahan mereka.

4.1.3 gaMBaran tiga DaeraH terBaWaH

Sepuluh daerah peringkat terendah mengandalkan sektor primer dengan kon-
tribusi yang berbeda-beda. Aktivitas ekonomi Kabupaten Keerom (29.91), Nias 
Barat (57.76), Fakfak 18.66), dan Bolaang Mangondow (44.71) bergantung pada 
sektor primer yakni pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan 
perikanan) yang cenderung mendukung kelestarian lingkungan hidup. Persoalan 
tengkulak, penggunaan teknologi minim, serta kemampuan SDM yang rendah 
menjadi masalah utama dan menjadi faktor terbesar yang memicu kemiskinan di 
daerah-daerah tersebut. 
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keterbatasan infrastruktur (jalan, listrik, internet) menghambat arus barang 
dan jasa, membuat masyarakat makin sulit mengakses pasar potensial. Ken-
dala tersebut menyebabkan para pengusaha enggan melirik daerah ini. Dampak-
nya, investasi rendah dan berujung pada penyerapan tenaga kerja yang minim. 
Kondisi ini membuat masyarakat sulit keluar dari jebakan lingkar kemiskinan 
yang mengakibatkan daya saing tetap rendah. 

karakteristik daerah dengan skor iDSDB rendah memiliki kelemahan di be-
berapa pilar yang menjadi determinan penghambat. Identifikasi persoalan ter-
kait hambatan tersebut tecermin dari skor pada masing-masing indikator yang 
rendah, salah satunya terjadi di Kabupaten Fakfak. Pemeringkatan IDSDB me- 
nempatkan Kabupaten Fakfak (Papua Barat) sebagai wilayah dengan skor IDSDB 
terendah (40.59). Fakfak yang berada di peringkat terbawah ini, memiliki bebe- 
rapa persoalan pada pilar ekonomi tangguh, tata kelola, sosial, dan lingkungan. 

4.1.3.1 Bolaang Mongondow Selatan

a. Pilar lingkungan lestari
Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memiliki nilai lingkungan lestari sebesar 
48.66. Skor ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan Bolsel berada di bawah 
rata-rata nasional. Bolsel juga rentan terhadap bencana (longsor, banjir dan ke-
bakaran). Data 2019 menunjukkan 23.5 persen desa di Bolsel dilanda banjir dan 
7.4 persen mengalami longsor. Kondisi ini menandakan kualitas lingkungan hi-
dup di Bolsel masih rentan.

gambar 4.7 Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan 10 Daerah Terendah
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namun, Bolsel memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas dan pe- 
ngelolaan SDa lingkungan. Komitmen tersebut ditandai 82.72 persen desa telah 
memiliki bank sampah. Pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penangan-
an sampah sebesar 70 persen menjadi salah satu upaya pengendalian perusakan 
lingkungan. Sosialisasi untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan juga telah 
dilakukan di kalangan masyarakat sekitar sungai. Terutama, berkaitan de-ngan 
upaya pencegahan perilaku membuang sampah sembarangan di DAS. 

Selain itu, upaya daerah dalam menormalisasi sungai, kanal, dan waduk juga 
cukup baik. Sebanyak 53.23 persen masyarakat memiliki akses terhadap sani-
tasi layak. Capaian-capaian ini menandakan bahwa Kabupaten Bolsel memiliki 
manajeman tata kelola yang cukup baik yang dapat menunjang investasi daerah, 
jika perbaikan terus dilakukan

Pemkab Bolsel berupaya mengonservasi spesies endemik Maleo dan satwa 
langka. Upaya itu tertuang dalam Perbub Nomor 76 tahun 2018 tentang Ka-
wasan Pengungsian Satwa yang merupakan satu-satunya di Indonesia.  Perbub 
ini mengatur tentang Deliniasi Penetapan Kawasan APL Tanjung Binerean se-
bagai Koridor Pengungsian terutama Satwa Burung Maleo dan juga satwa lain 
seperti penyu hijau, penyu belimbing, tarsius, burung rangkong, buaya, dan spe-
sies lainnya. Capaian ini membuat Bolsel menerima penghargaan sebagai daerah 
inovatif di bidang lingkungan hidup 2019

B. Pilar ekonomi tangguh
nilai pilar ekonomi tangguh kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 
(32.30), berada di bawah rata-rata nasional (46.08). Secara geografis kabupa- 
ten Bolsel merupakan wilayah pesisir dengan potensi perikanan dan pariwisata 
yang melimpah. Potensi perikanan terbesar terdapat di Kecamatan Pinolosian 

gambar 4.8 Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Bolaan Mongondow Selatan



38

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB)

Timur, Pinolosian Tengah dan Bolaang Uki. Tahun 2020 Bolsel mencatatkan 
produksi ikan tuna 1,589,379 ton, di antaranya Tuna Mata Besar 62,05 ton, Tuna 
Sirip Biru Selatan 821,769 ton, dan Tuna Sirip Kuning 705,560 ton (Dinas Peri-
kanan, 2020). 

Pengembangan hasil tangkapan ikan yang besar masih menemui kendala, 
yaitu berkaitan dengan pemasaran dan fasilitas prasana dan sarana pelabu-
han (balai benih). Kendala ini menyebabkan munculnya tambahan biaya karena 
nelayan harus menjual hasil tangkapannya ke Kota Bitung dan Gorontalo. Se-
lain itu, kelompok nelayan tangkap belum berbadan hukum, sehingga kesulitan 
mendapat bantuan kapal tambahan. Penguasaan teknologi dan aksesibilitas ter-
hadap infrastruktur juga belum memadai, sebab pada umumnya miskin dan ma-
sih merupakan nelayan tradisional. Kondisi ini tentu akan menyebabkan produk-
tivitas rendah dan daya saing usaha perikanan melemah.  

untuk menunjang aktivitas ekonomi infrastruktur (ekonomi dan sosial) mut-
lak diperlukan. Kesiapan infrastruktur akan membuat perekonomian bergerak 
maju. Saat ini hampir seluruh rumah warga di Bolsel sudah teraliri listrik 98.39 
persen meski masih di bawah target nasional 98.99 persen. Selebihnya, ruas 
jalan dengan kondisi baik di Bolsel masih rendah, yakni 34.98 persen, yang di-
perparah kerusakan pasca banjir Bulan Juli 2020. Akibatnya, jalan sulit dilewati 
bahkan mengakibatkan akses Gorontalo ke Bolsel terputus. 

Di tengah sumber daya alam yang melimpah, tingkat kemiskinan di Bolsel 
tinggi. Data BPS menempatkan Bolsel sebagai kabupaten dengan tingkat ke-
miskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara yaitu 13.27 persen. Kabupaten ini 
memang merupakan daerah otonom baru yang kurang terjamah kabupaten in-
duknya. Pengelolaan potensi ekonomi yang belum optimal, keterbatasan akses 
karena infratruktur yang kurang memadai, dan kualitas SDM yang rendah, me-
nyebabkan daerah ini makin tertinggal. Akibatnya, daya dukung ekonomi Bolsel 
sangat rendah, yakni 22.16 poin. 

C. Pilar Sosial inklusif
Pilar sosial inklusif Bolsel memiliki nilai yang cukup tinggi sebesar 58.32, se-
dikit berada di atas rerata nasional (57.99). Artinya, pilar sosial inklusif di Bol-
sel bernilai baik, namun masih perlu perbaikan untuk beberapa variabel, seperti: 
peningkatan kualitas SDM, infrastruktur sosial, dan penyediaan lapangan peker-
jaan. Jika mengacu pada RPJMD Bolsel, terdapat beberapa prioritas daerah yang 
mendukung tingginya nilai pilar sosial inklusif. Di antaranya: penanggulangan ke-
miskinan dan penggangguran, peningkatan kualitas SDM (pembangunan bidang 
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pendidikan dan kesehatan), serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

kualitas SDM di kabupaten Bolsel paling rendah di Provinsi Sulawesi utara. 
Kondisi ini ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni 
65.28 poin dengan rincian Angka Harapan Hidup (AHH) 64.45 tahun, Harapan 
Lama Sekolah (HLS) 12.28 tahun dengan rata-rata lama sekolah 7.80 tahun. In-
dikator ini menjadi gambaran kondisi kesehatan, pendidikan dan capaian pemba- 
ngunan di Bolsel. Pembangunan infrastruktur dasar (pendidikan dan kesehatan) 
menjadi solusi dan kemudahan akses masyarakat memperoleh fasilitas kesehat-
an dan pendidikan, sekaligus mengurangi kesenjangan antardaerah. 

kabupaten Bolsel memiliki kondusivitas keamanan tinggi. Sinergi kepolisian 
dengan masyarakat menjadi kunci terciptanya keamanan dan ketertiban. Pa-
troli dan memberantas penyebab kriminalitas sebagai kunci untuk mencegah 
terjadinya konflik dan kejahatan baru. Tingkat konflik dan kriminalitas yang rela-
tif rendah dapat menjadi daya ungkit peningkatan daya saing daerah melalui 
penarikan investasi.

D. Pilar tata kelola yang Baik
Pilar tata kelola di Bolsel memiliki skor 31.94 atau berada di bawah rerata 
nasional (54.41).  Ini menunjukkan kualitas tata kelola masih rendah, sehingga 
belum mampu menopang daya saing daerah. Tata kelola yang rendah tersebut 
mencakup kualitas penggunaan e-goverment, jumlah inovasi daerah yang minim, 
dan nilai capaian Lakip yang masih rendah. Namun, apresiasi layak diberikan ke-
pada Bolsel yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 
selama enam kali berturut-turut. 

Saat ini kabupaten Bolsel memiliki sistem online (SiCantik) yang menunjang 
penerbitan perizinan berusaha. Aplikasi ini dikembangkan Pemda untuk mewu-
judkan pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang bertu-
juan memudahkan investasi dan administrasi.

Dalam satu tahun terakhir, perencanaan dan keuangan Bolsel telah terintegra-
si dengan data Sistem informasi Pemerintah daerah (SiPD). Dengan demikian, 
Bolsel telah mendukung penerapan Permendagri No 70 tahun 2019, mengganti 
Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang SIPD. Ini merupakan komitmen 
Pemda untuk mewujudkan transparansi anggaran dan peningkatan kualitas data 
dan informasi daerah. Hal yang perlu diapresiasi adalah, dari total 15 daerah di 
Sulawesi Utara, hanya lima deerah yang telah terintegrasi dengan kemendagri, 
salah satunya Bolsel. 



40

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB)

4.1.3.2 kabupaten keerom

a.  Pilar lingkungan lestari
keerom berada pada peringkat ke-31 pilar lingkungan lestari. Daerah ini me-
miliki hutan yang sangat luas dan mengandalkan perekonomian di sektor primer 
seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, Badan Pengendalian 
Dampak Lingkungan Hidup secara rutin melakukan sosialisasi dampak yang akan 
timbul jika pembangunan yang dilakukan tidak berwawasan lingkungan. Sosia-
lisasi dilakukan kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, 
tokoh adat, tokoh perempuan, LSM, dan pemuda. Selain itu, lebih dari separuh 
rumah tangga di Kabupaten Keerom (61.8 persen) telah memiliki sanitasi layak, 
baik sanitasi milik sendiri (60.4 persen) maupun komunal (1.4 persen).

gambar 4.9 Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Keerom

B. Pilar ekonomi tangguh
Potensi ekonomi keerom belum dikembangkan secara optimal. Keerom me-
miliki potensi ekonomi seperti tanaman pangan dan hortikultura. Komoditas 
yang paling menonjol adalah ubi jalar, ubi kayu, dan padi. Sumber daya hutan 
merupakan potensi alam yang paling besar, namun belum banyak dimanfaat-
kan.  Selain itu, subsektor peternakan harus diperhatikan karena dapat mem-
berikan kontribusi terhadap perekonomian jika dimanfaatkan dan dikembangkan 
secara optimal. Perkebunan di Keerom mencakup areal terluas, yaitu lebih dari 
47.986,98 ha atau mencapai lebih dari 99 persen luas lahan tanaman. 

Produktivitas ekonomi keerom masih rendah karena masih dilakukan secara 
tradisional. Tingkat daya saing daerah Keerom masih rendah karena masih meng- 
andalkan sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya langsung (sektor 
primer) dan masih dilakukan secara tradisional.
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ekosistem investasi keerom juga masih rendah. Kondisi ini tampak dalam in-
deks kemahalan konstruksi yang tinggi yang berdampak terhadap pertumbuhan 
investasi di daerah tersebut. Keadaan ini juga berimbas pada keuangan daerah 
Keerom yang sangat rendah. 

infrastruktur keerom belum memadai. Ruas jalan dengan kondisi baik di Keerom 
hanya berada di lintasan antara Kota Jayapura dan Arso, selebihnya masih mem-
prihatinkan. Infrastruktur jalan di Distrik Web rusak parah dan tidak bisa lagi di-
lalui kendaraan, sehingga untuk menjangkau daerah tersebut memerlukan sara-
na transportasi udara. Selain itu, beberapa daerah harus dijangkau menggunakan 
speedboat, perahu, dan katingting (perahu bermesin). Akibatnya, IKK tinggi dan 
pertumbuhan investasi rendah. Sarana telekomunikasi atau internet di beberapa 
wilayah khususnya daerah terpencil sangat terbatas.

akses rumah tangga terhadap kebutuhan listrik sudah terjangkau. Data 
menunjukkan 86.5 persen rumah tangga di Kabupaten Keerom telah menggu-
nakan elektrifikasi sebagai sarana penerangan, yang bersumber dari PLN (53.3 
persen) dan yang bukan PLN (33.2 persen).

C. Pilar Sosial inklusif
keunggulan SDM keerom masih rendah dan berada di bawah rata-rata nasio- 
nal (57.97). Rata-rata lama sekolah penduduk Keerom sebesar 6.85 tahun. Ar- 
tinya, penduduk Keerom pada umumnya belum menyelesaikan program wajib 
belajar 9 tahun atau jenjang SMP. Dengan demikian, peningkatan keunggulan 
SDM harus menjadi prioritas di Keerom. Sebab, SDM yang berkualitas dan berda-
ya saing diyakini akan mampu mempercepat langkah mengatasi permasalahan 
bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan konektivitas wilayah.

Pemenuhan infrastruktur dasar di keerom terutama infrastruktur kesehatan 
berkembang baik, tetapi akses air bersih masih sulit.  Kabupaten Keerom telah 
memiliki 10 Puskesmas dan 53 Puskesmas Pembantu (Pustu). Selain itu, untuk 
memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, Keerom juga 
memiliki fasilitas puskesmas keliling berupa kendaraan roda empat. Sementa-
ra, rumah tangga di Keerom yang telah menggunakan fasilitas air bersih hanya 
40,4 persen. Mayoritas (59,6 persen) rumah tangga di Kabupaten Keerom masih 
menggunakan sumber air minum yang tidak sehat, yakni dari air sungai dan air 
hujan. Besaran persentase ini karena kondisi jenis tanah berupa rawa yang me-
nyebabkan air daerah tersebut memiliki kadar kapur tinggi.
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D. Pilar tata kelola yang Baik
keerom memiliki pilar tata kelola yang baik sebesar 34.72, yang berarti kuali-
tas tata kelolanya masih rendah. Jumlah inovasi daerah yang minim dan nilai 
capaian Lakip yang masih rendah, menjadi penyokong rendahnya tata kelola 
Keerom.  

Namun, predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam men-
jalankan administrasi keuangan daerah patut diapresiasi. Keerom juga sudah 
menjalankan e-goverment. E-government Boda Keerom mencakup e-planning 
(aplikasi penyusunan rencana kerja perangkat daerah), e-Musrembang (aplikasi 
penyusunan dan pembahasan musrembang), dan e-budgeting (aplikasi pengang-
garan

4.1.3.3 kabupaten Fakfak

a. Pilar lingkungan lestari
Deforestasi menjadi persoalan yang tak kunjung surut di Fakfak. Deforestasi 
meluas seiring dengan perluasan lahan dan pembukaan hutan baru dari usaha 
perkebunan kelapa sawit. Sepanjang 2018, PT Rimbun Sawit Papua membong-
kar dan menggusur kawasan hutan di Fakfak, menyebabkan hutan hilang sel-
uas sekitar 1.914 hektar. Perusahaan aktif menggusur dusun sagu, beroperasi 
di daerah lahan gambut, dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat. 
Investigasi Simpul Jaringan Gambut Papua (SJGP, Oktober 2018) menemukan ak-
tivitas perusahaan PT. RSP menggusur kawasan dusun gambut di Fakfak

gambar 4.10 Spider Web Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Fak-fak
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B. Pilar ekonomi tangguh
kemiskinan menjadi perhatian di tengah sumber daya alam yang melimpah di 
Fakfak. Ketiadaan prasarana fisik dan keterbatasan akses menjadi faktor uta-
ma penyebab kemiskinan di Kabupaten Fakfak. Daerah perkotaan yang memiliki 
akses yang lebih baik, seperti jalan dan sarana transportasi, memiliki angka ke-
miskinan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan. Artinya, kemiski-
nan penduduk Fakfak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sekunder yaitu 
pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial kemasyarakatan.

Data menunjukkan bahwa sebagian distrik di Fakfak memiliki tingkat kemiski-
nan di atas rata-rata kemiskinan kabupaten. Tiga distrik yang memiliki angka 
kemiskinan tertinggi adalah Kokas (40.5 persen), Kramongmongga (39.3 persen), 
dan Teluk Patipi (39.2 persen). Sementara itu, Distrik Bomberay dan Fakfak Kota 
merupakan dua wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup rendah, yaitu 
masing-masing 17 dan 24 persen.

kementerian kelautan dan Perikanan (kkP) memilih kabupaten Fakfak sebagai 
daerah yang akan dikembangkan. Pemilihan Fakfak sebagai sentra pengemba- 
ngan dilatari potensi produksi rumput laut sangat besar di kabupaten ini. Selain 
itu, Fakfak merupakan salah satu penghasil pala di Indonesia. Luas hutan pala 
mencapai 16.000 hektar dan mayoritas dikelola penduduk asli setempat. Setiap 
tahun, panen pala di Fakfak mencapai 2.000 ton. Namun, sejumlah masalah tata 
kelola pala muncul di Fakfak, antara lain penentuan harga yang kerap ”dimain- 
kan” tengkulak sehingga petani dirugikan. Petani juga kerap memanen buah pala 
yang berusia muda sehingga kualitas pala turun dan harga jualnya lebih murah.

akar persoalan tidak optimalnya pemanfaatan pala adalah belum adanya 
strategi pemerintah yang tepat dalam melindungi hak petani lokal. Pengua-
saan oleh para spekulan dan pedagang antardaerah telah berlangsung turun 
temurun yang menyebabkan permasalahan dalam pemasaran hasil panen. Po-
tensi perkebunan pala di Fakfak belum dijadikan sebagai komoditi unggulan un-
tuk meningkatkan taraf hidup pendapatan petani pala. Standar harga pala setiap 
tahun saat petani panen tidak tetap, karena diatur oleh spekulan (pelaku pasar 
yang mencari keuntungan besar dalam dalam perniagaan pada pasar komoditi). 

C. Pilar Sosial inklusif
Fakfak memiliki tingkat konflik yang cukup tinggi. Kampung Kanantare yang 
berada di Distrik Fakfak Tengah menjadi ‘langganan’ konflik. Kampung ini menjadi 
pusat kegiatan-kegiatan yang berisiko memicu konflik, antara lain sebagai titik 
kumpul massa dalam aksi demonstrasi dan gerakan-gerakan separatisme.



44

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB)

Program transmigrasi di Fakfak juga rentan menghadirkan konflik sosial. Par-
lemen Jalanan (Parjal) yang berkedudukan di Manokwari, Ibu kota Provinsi Papua 
Barat, secara tegas menolak rencana transmigrasi warga Palu dan Donggala dari 
Provinsi Sulteng ke Fakfak. Masyarakat Fakfak juga melakukan program trans-
migrasi ini.

D. Pilar tata kelola yang Baik
kabupaten Fakfak memiliki sistem online yang menunjang aktivitas penerbitan 
izin usaha.  Penggunaan sistem online bertujuan mewujudkan good governance 
untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Fakfak. Namun, penanganan 
sejumlah kasus korupsi di Kabupaten Fakfak tidak berjalan semestinya. Sejumlah 
kasus yang dilaporkan masyarakat tidak diproses dengan baik, termasuk sejum-
lah korupsi yang diduga melibatkan Bupati Fakfak, Mohammad Uswanas. Salah 
satunya kasus dugaan korupsi pengadaan sound system dan panggung rigging di 
Kabupaten Fakfak.

4.2 tiPOlOgi Daya Saing DaeraH Berkelanjutan

4.2.1 tiPOlOgi uMuM

Daerah dengan ekonomi yang unggul, memiliki persoalan kelestarian ling-
kungan. Tipologi ini tergambar dari sepuluh daerah teratas pada pilar ekonomi 
tangguh, yakni Badung, Kutai Kartanegara, Bogor, Bekasi, Bengkalis, Bojonegoro, 
Tana Tidung, Minahasa, Gianyar, Indragiri Hulu, Siak, Musi Banyuasin, dan Kudus. 
Daerah-daerah tersebut memiliki potensi ekonomi besar, ekosistem investasi 
yang kondusif, dan ketersediaan infastruktur ekonomi yang mumpuni. Namun, 
daerah-daerah tersebut memiliki resiliensi lingkungan yang rendah dan rentan 
terjadi longsor atau kebakaran hutan. 

Daerah dengan ekonomi tangguh sebagian besar merupakan daerah resources 
based dan manufacturing industry. Daerah dengan skor ekonomi tinggi memiliki 
basis ekonomi yang bersumber pada kekayaan alam dan aktivitas sektor industri 
serta sektor jasa. Hal ini menandakan bahwa kekayaan alam dan aktivitas ekono-
mi berbasis industri serta jasa menjadi pendukung daya saing daerah berkelan-
jutan. Namun, eksploitasi lingkungan berlebihan selama ini turut menguatkan 
tipologi ini. Kerusakan lingkungan kerap menjadi harga yang harus dibayar dae-
rah tatkala berupaya menggenjot denyut nadi perekonomian.

Daerah dengan nilai ekonomi dan sosial rata-rata, lingkungannya cukup le-
stari. Daerah-daerah tersebut memiliki kemampuan fiskal daerah yang sangat 
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rendah. Kondisi ini menyebabkan daya dukung pembangunan sangat terbatas.  
Pada pilar sosial inklusif, daerah-daerah tersebut berhadapan dengan persoalan 
kualitas SDM tenaga kerja yang rendah serta infrastruktur sosial yang terbatas. 
Namun, daerah-daerah tersebut memiliki lingkungan yang lestari. Daerah-dae-
rah pada tipologi ini adalah Kabupaten Gayo Lues, Sragen, Kota Waringin Barat, 
Majalengka, Kuantan Sangingi, Sumenep, Bangkalan, Melawi, Jaya Pura, Lam-
pung Timur, lengkapnya (lampiran I). 

gayo lues yang menempati peringkat ke-183 (dari 356) ternyata menempati 
peringkat 1 pada lingkungan lestari (84.09). Kondisi ini didukung 71 persen 
wilayah Gayo Lues masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi. Sebagian ka-
wasan yang dilindungi tersebut merupakan Taman Nasional Gunung Leuser yang 
dicanangkan oleh dunia internasional sebagai paru-paru dunia. Dengan demiki-
an, Kabupaten Gayo Lues dapat digolongkan sebagai kabupaten konservasi. 
Selain itu, untuk meningkatkan ekonomi, khususnya mengggenjot PAD secara 
signifikan, Kab Lues dapat menggunakan carbon trading. Carbon trading adalah 
sebuah mekanisme yang pada intinya menjual cadangan carbon yang dikandung 
oleh hutan Gayo Lues kepada masyarakat internasional (utamanya Amerika dan 
Eropa) sebagai kompensasi mereka dalam usaha pelestarian lingkungan.

Sosial inklusif tidak dominan dalam daya saing berkelanjutan. Pilar sosial 
seringkali menjadi dampak dari pilar ekonomi dan tata kelola. Keunggulan eko-
nomi suatu daerah memberikan dampak positif bagi pilar sosial inklusif pada 
daerah tersebut. Ketimpangan dan kemiskinan menjadi masalah yang harus 
dibenahi pada pilar ini, yang ditandai dengan lebarnya koefisein gini (0.17-0.51) 
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada masing-masing daerah. 

Daerah yang memiliki skor tata kelola di atas rata-rata memiliki peringkat daya 
saing berkelanjutan yang tinggi. Tata kelola yang baik ini terutama mewujud 
dalam desain kelembagaan dan sistem pelayanan publik yang smart (digitalisasi 
pelayanan). Namun, pekerjaan rumah Pemda ke depannya adalah menghadirkan 
dukungan kebijakan ramah lingkungan dan perencanaan serta pengganggaran 
yang terfokus. Dukungan ketiga variabel ini mempengaruhi upaya daerah dalam 
menjaga keseimbangan di antara semua pilar daya saing daerah berkelanjutan. 

tata kelola yang baik menjadi jalan bagi daerah untuk menggenjot ekonomi 
tangguh melalui peningkatan investasi. Umumnya, pelayanan publik yang 
smart dan ditunjang regulasi yang baik akan membuat investasi di daerah tum-
buh. Daerah yang berada pada tipologi ini adalah Kabupaten Musi Banyuasin, 
Sleman, Batang Hari, Muara Enim, Badung, Bantul, Banyuangi, Bekayang, Kediri, 



46

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB)

lengkapnya (lampiran II). Tantangan bagi daerah adalah perencanaan dan peng- 
anggaran yang terfokus (money follow program), partisipatif, dan sustainable seb-
agai kerangka untuk menentukan arah pembangunan. 

4.2.2 Pilar lingkungan leStari

4.2.2.1 Pengantar  

lingkungan lestari adalah dimensi pembangunan yang memastikan penge-
lolaan SDa dilakukan secara efisien. Penguatan pilar ini dilakukan melalui im-
plementasi kebijakan pembangunan berbasis prinsip keberlanjutan. Kebijakan 
tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat 
antargenerasi. 

keberlanjutan lingkungan hidup merupakan topik pembangunan yang krusial 
saat ini. Eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam menyebabkan degradasi 
lingkungan. Luas hutan menyusut sebagai dampak penebangan liar dan konversi 
hutan demi kepentingan jangka pendek (profit). Kualitas air, udara, dan tanah 
juga kian turun akibat aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan daya 
dukung lingkungan hidup. 

Pembangunan konvensional telah berhasil meningkatkan pertumbuhan eko-
nomi, tetapi kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pemban-
gunan model konvesional memposisikan ekonomi pada titik sentral. Paradigma 
ini berimplikasi pada ketidakseimbangan perhatian baik pada kebijakan dan pro-
gram, maupun kondisi sosial dan lingkungan dalam pembangunan. Padahal ling-
kungan dan sosial merupakan dimensi penting yang menentukan kualitas hidup, 
baik individu (manusia) maupun kolektif (masyarakat) di dalam sebuah negara 
(atau daerah).

gambar 4.11. Peringkat Pilar Lingkungan Lestari 356 Kabupaten di Indonesia
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4.2.2.2 Variabel Pembentuk lingkungan lestari

Pilar lingkungan lestari dibentuk oleh variabel kualitas lingkungan hidup, pe- 
ngelolaan SDa lingkungan, dan resiliensi lingkungan. Keempat variabel terse-
but memuat 12 indikator yakni: 

1) kualitas lingkungan hidup: persentase desa yang mengalami longsor 
dan banjir, dan jumlah kejadian kebakaran.

2) Pengelolaan SDa dan lingkungan: Persentase desa yang melakukan 
normalisasi sungai, kanal, dan waduk, persentase desa yang memiliki 
bank sampah, dan persentase masyakat yang memiliki sanitasi layak.

3) resiliensi lingkungan: Rasio anggaran mitigasi bencana terhadap total 
belanja daerah.

Perhitungan skor pada 3 variabel dan 7 indikator di atas, menempatkan Kab Gayo 
Lues pada peringkat pertama, disusul kabupaten Simalungun, Buton, Tapanuli 
Utara, Tabanan, Bengkayang, Klungkung, Sorong, Sukoharjo, dan Aceh Teng-
gara (Gambar 9). Hasil perhitungan nilai pilar lingkungan lestari tertinggi hingga 
terendah dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini. Semakin pekat warna hijau 
menunjukkan bahwa kian tinggi nilai pilar lingkungan lestari dan sebaliknya.

gayo lues merupakan kabupaten terbaik dalam pilar lingkungan lestari 
(84.09), sementara peringkat terendah ditempati kab kepulauan anambas 
(42.67). Gayo Lues merupakan kabupaten dengan hutan terluas di Asia Tenggara 
dan memiliki Taman Nasional Gunung Leuser yang dicanangkan oleh dunia inter-
nasional sebagai paru-paru dunia. Ketiga variabel lingkungan lestari Gayo Lues 
menunjukkan nilai yang baik yakni kualitas lingkungan hidup (83.88), pengelolaan 
SDA (68.64), dan resiliensi (100). Untuk variabel resiliensi pun Kabupaten ini be-
rada di peringkat ke-1.

gambar 4.12. Sepuluh Peringkat Teratas dan Terendah Pilar Lingkungan

   (a)         (b)
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kepulauan anambas (kepulauan riau) memiliki peringkat terendah pada mas-
ing-masing indikator. Tiga variabel menunjukan kinerja yang rendah, yaitu indi-
kator kualitas lingkungan hidup berada di peringkat 272, pengelolaan lingkungan 
hidup berada di peringkat 171, dan resiliensi lingkungan menempati peringkat 
355. Rendahnya pilar lingkungan di Anambas, antara lain disebabkan minimnya 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Daerah dengan pilar lingkungan lestari, memiliki pilar ekonomi tangguh yang 
rendah. Kep. Anambas berada di peringkat sangat rendah pada pilar lingkungan 
lestari (355). Namun, pada nilai pilar ekonomi tangguh, daerah ini berada di pe- 
ringkat ke-55.  Sedangkan, Gayo Lues yang menempati peringkat pertama pada 
pilar lingkungan lestari, justru memiliki nilai ekonomi tangguh yang rendah (255). 

4.2.2.3 kualitas lingkungan Hidup

kualitas lingkungan hidup merupakan kemampuan sumber daya alam dalam 
mendukung kesejahteraan masyarakat.  Kualitas lingkungan hidup merupakan 
keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelang-
sungan makhluk hidup. Namun, kualitas lingkungan hidup terancam di tengah 
eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan. Data menunjukkan laju keru-
sakan hutan Indonesia mencapai 610.375,92 hektar per tahun dan menduduki 
tiga terbesar di dunia. 

Selain eksploitasi alam, sisa kegiatan usaha (produksi) manusia juga meng-
hasilkan limbah yang berdampak negatif bagi kualitas lingkungan. Limbah 
yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi tersebut (limbah non-organik seperti kaca 
dan plastik) sulit terurai. Jika tidak terkelola dengan baik, limbah tersebut dapat 
menjadi bahan beracun dan berbahaya (B3). Persoalan ini menjadi tantangan 
bagi Indonesia sebagai negara industri. Padahal sektor industri merupakan kon-
tributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan sumbangan mencapai 20 
persen, sehingga masuk dalam kategori manufacturing value added dengan posisi 
di 10 besar peringkat dunia. Berdasarkan hasil pengolahan data, daerah dengan 
peringkat teratas umumnya bergerak pada sektor industri.

Pada variabel kualitas lingkungan hidup, Muna Barat menempati posisi per-
tama (100). Posisi ini disusul Biak Numfor, Wakatobi, Buton Selatan, Buton Te- 
ngah, Sabu Raijua, Klungkung, Banggai laut, Lingga, dan Ogan Komering Ulu 
Timur. Sementara, peringkat sepuluh terendah adalah Kab Gunung Mas, Sume-
dang, Lombok Utara, Banjar, Lampung Barat, Bantul, Padang Pariaman, Barito 
Utara, Trenggalek, dan Sijunjung (Lampiran 2).
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4.2.2.4 Pengelolaan SDa dan lingkungan

Pengelolaan SDa harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingku-
ngan hidup. Lingkungan hidup merupakan ruang dan energi yang menghidupkan 
manusia. Pengelolan SDA dan lingkungan yang berkualitas pun menjadi tuntutan 
sekaligus kebutuhan bagi keberlanjutan hidup manusia. Kebutuhan tersebut jadi 
krusial di tengah persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. 

Pengelolaan SDa dan lingkungan yang berkelanjutan merupakan jalan untuk 
mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan 
untuk kepentingan generasi mendatang. Pengelolaan berkelanjutan tersebut 
tentu selaras dengan prinsip-prinsip sustainable development yang menempat-
kan pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pada posisi yang seimbang. 
Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tam-
pung lingkungan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat, serta kondisi 
ekosistem baik keanekaragaman hayati maupun sumber daya alam lainnya.

tabanan menempati peringkat pertama pada variabel pengelolaan (97.21). 
Posisi ini disusul Tabalong, Dairi, Sukaharjo, Kuantan Singingi, Tana Tidung, So-
rong, Muara Enim, Nabire, dan Barru. Sedangkan, sepuluh daerah terendah pada 
variabel pengelolaan adalah Boalemo, Kepahiang, Lebong, Sumenep, Aceh Barat 
Daya, Bolaang Mongondow Timur, Kepulauan Anambas, dan Tojo Una-Una (Lihat 
Lampiran 1).

Setiap desa di tabanan punya Bank Sampah. Tabanan meraih tiga kali penghar-
gaan Adipura berkat ketersediaan bank sampah dan terselenggaranya sejumlah 
inovasi dalam pengelolaan sampah, antara lain arisan sampah, minimarket sam-
pah, pengolahan sampah menjadi minyak dan bahan bakar motor. Tabanan juga 
bekerja sama Pemerintah Toyama Jepang yang memfasilitasi mesin pengolahan 
sampah. 

kuantan Singingi menjadi daerah dengan sanitasi yang baik. Peringkat terse-
but tentu tidak terlepas visi Kuantan Singingi yang mewujudkan sanitasi yang 
baik daerahnya. Adapun visi sanitasi yaitu terwujudnya Kabupaten Kuantan Si- 
ngingi yang sejahtera, sehat, dan berwawasan lingkungan dalam penyediaan sa-
rana prasarana sanitasi (Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase)”.
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4.2.2.5 resiliensi lingkungan

resiliensi lingkungan merupakan kapasitas atau kemampuan untuk beradap-
tasi secara positif dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan daerah untuk mendukung resiliensi lingkungan 
adalah menyediakan anggaran mitigasi bencana. Kebijakan tersebut merupakan 
langkah awal dalam pencegahan bencana. Bencana merupakan suatu fenomena 
yang acapkali terjadi di Indonesia bisa menimbulkan korban jiwa manusia, keru-
sakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam ke-
adaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

anggaran sangat krusial dalam Pengurangan risiko Bencana (PrB). Indone-
sia termasuk 35 negara yang memiliki potensi bencana alam dengan insensitas 
tinggi. Bencana terbagi dalam dua kategori: klaster hidrometeorologi yang bersi-
fat kering, seperti bencana alam berupa kekeringan dan kebakaran hutan lahan 
(karhutla), Klaster hidrometerologi bersifat basah, seperti bencana alam banjir, 
banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, hingga abrasi pantai. Daerah 
Tangguh bencana adalah daerah yang memiliki kemampuan untuk mengenali 
ancaman di wilayahnya dan mampu mengurangi kerentanan melalui pengaloka-
sian anggaran untuk penanganan kebencanaan.

gayo lues menempati peringkat pertama pada variabel resiliensi lingkungan 
(100). Peringkat ini disusul Buton, Aceh Tenggara, Simalungun, Bengkayang, 
Buru Selatan, Donggala, Nagekeo, Seram Bagian Barat, dan Lima Puluh Kota. Se-
dangkan, sepuluh terendah adalah Lingga, Timor Tengah Selatan, Barito Timur, 
Bulongan, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Buton 
Tengah, Buton Selatan, Sorong, dan Tana Toraja. (Lihat lampiran 1)

Secara geografis, gayo lues berada di lembah gunung leuser. Daerah ini pun 
kerap mengalami bencana longsor dan banjir bandang. Sebagai antisipasi risiko 
bencana tersebut, Gayo Lues menyediakan alokasi anggaran yang optimal untuk 
mitigasi bencana alam. Selain berdampak terhadap resiliensi lingkungan, angga-
ran mitigasi bencana memberikan rasa aman bagi masyarakat.

4.2.3 Pilar ekOnOMi tangguH

4.2.3.1 latar Belakang

Pilar ekonomi tangguh merupakan sokoguru vital yang menjadi daya ungkit 
daya saing daerah berkelanjutan. Ekonomi merupakan salah satu jalan men-
capai kemakmuran daerah dan negara secara agregat. Pilar ekonomi tangguh 
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dibentuk oleh aspek struktur ekonomi, potensi ekonomi, kemampuan keuangan 
daerah, ekosistem investasi, dan infrastruktur ekonomi. Pada dasarnya semua 
variabel memiliki bobot yang setara, artinya memiliki peran yang sama dalam 
mencapai perekonomian daerah yang unggul. Peningkatan pada lima variabel 
tersebut akan memperkuat pilar ekonomi tangguh daerah berkelanjutan.

Penguatan pilar ekonomi tangguh akan menghadirkan kemakmuran bagi dae-
rah. Urgensi pilar ini terlihat pada berbagai indikator kemajuan dan kesejahter-
aan.  Pilar ini juga menjadi daya ungkit bagi pilar lain dalam kerangka daya saing 
daerah berkelanjutan. Penguatan pilar ekonomi tangguh diarahkan pada kebutu-
han hari ini, tetapi dikaitkan dengan ketahanan dan keberlanjutan di masa men-
datang. 

gambar 4.13. Peringkat Pilar Ekonomi Tangguh 356 Kabupaten di Indonesia

4.2.3.2 Variabel Pembentuk ekonomi tangguh

ekonomi tangguh tampak dalam ukuran kinerja umum perekonomian makro 
(daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi modal, kinerja 
sektoral perekonomian dan tingkat biaya hidup. Pertumbuhan dan perkem-
bangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan 
dan memperluas kesempatan kerja yang bermuara pada peningkatan daya saing 
daerah. Dengan demikian, ekonomi tangguh adalah upaya untuk mengoptimal-
kan potensi ekonomi, kemampuan fiskal yang bisa mendukung seluruh aktivitas 
ekonomi ditunjang dengan ketersediaan ekosistem investasi dan infrastruktur 
yang memadai. Adapun variabel dalam pilar ekonomi berdaya saing adalah:
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1) Potensi ekonomi: jumlah sektor basis, dan daya dukung ekonomi wilayah.

2) Kemampuan keuangan daerah: celah fiskal daerah.

3) Ekosistem investasi: pertumbuhan investasi daerah, dan indeks kema-
halan kontruksi.

4) Infrastruktur ekonomi: persentase jalan kabupaten kondisi baik, rasio 
elektrifikasi, dan ketersediaan internet. 

Badung menempati peringkat tertinggi pada pilar ekonomi tangguh (79.22). 
Kabupaten ini mencatatkan hasil yang sangat optimal pada sebagian besar varia-
belnya: keuangan daerah (100), iklim investasi (94.47), dan infrastruktur ekonomi 
(82.77). Badung berpredikat daerah yang sangat mandiri berdasarkan kategori 
Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) oleh BPK. Dari 542 pemerintahan daerah, han-
ya Badung yang berhasil mencapai level sangat mandiri dengan IKFD mencapai 
0.8347. Artinya, 83.47 persen belanja daerah didanai oleh pendapatan yang di-
hasilkannya sendiri (PAD). 

Daerah yang masuk ke dalam kategori ekonomi tangguh sebagian besar meru-
pakan daerah resources based atau manufacturing industry. Hasil pengolahan 
data (Gambar 9) menunjukkan daerah dengan skor ekonomi tinggi didominasi 
kabupaten yang memiliki basis ekonomi yang bersumber pada kekayaan alam 
dan/atau yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis sektor industri dan sektor 
jasa. Hal ini menandakan bahwa suatu Kab di Indonesia akan memiliki nilai eko-
nomi yang tinggi bila didukung kekayaan sumber daya alam dan/atau aktivitas 
ekonomi berbasis industri dan jasa. Daerah-daerah yang memiliki karakter terse-
but Badung (79.22), Kutai Kartanegara (72.51), Bogor (70.45), Bengkalis (69.19), 
Bekasi (68.56), Bojonegoro (67.21), Tana Tidung (66.43), Minahasa (64.07), 
Gianyar (63.31), Indragiri Hulu (63.11).

gambar 4.14. Sepuluh Peringkat Teratas dan Terendah Pilar Ekonomi Tangguh

   (a)         (b)
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Sebagai contoh, sektor jasa menyumbang separuh Pendapatan asli Daerah gi-
anyar. Pajak restoran, Hotel, dan Hiburan memberi kontribusi hingga sebesar 
51.64 %. Tabel 4.1 menunjukkan kontribusi PAD Gianyar pada tahun 2016-2020. 

tabel 4.1. Perkembangan Realisasi APBD dan PAD Gianyar Tahun 2016-2020

tahun PaD  
(rp.Milyar/triliun)

aPBD 
(rp.Milyar/triliun)

% PaD thd 
aPBD

% Dana  
Perimbangan

2016 529.864 M 1.786 T 29.67 70.33
2017 666.838 M 2.110 T 31.60 68.40
2018 805.837 M 2.112 T 38.15 61.85
2019 1.031 T 2.718 T 37.93 62.07

2020 (target) 721.612 M 2.453 T 29.42 70.58

tabel 4.2. Dana Insentif Daerah Tahun 2016-2020 Pemerintah Daerah Gianyar

Dana insentif Daerah (DiD) berperan dalam memberikan keseimbangan 
ekonomi gianyar. DID merupakan dana yang yang bersumber dari APBN dan 
diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya untuk 
memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu 
di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pe-
layanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Tabel 2 menunjukkan 
DID Gianyar selama lima tahun terakhir.

taHun Pagu
2016 39.203.317.000
2017 7.500.000.000

2018 50.512.992.000
2019 48.392.124.000
2020 103.926.365.000

2020 (Penyesuaian Sesuai PMK

No35/PMK.07/2020) 
95.192.515.000

DiD juga berperang penting dalam menghadapi pandemi. keberadaan DID sa-
ngat membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Gianyar yakni dalam pe-
layanan dasar publik bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penguatan 
pelayanan publik ini bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan pemba-
ngunan pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya, meningkatkan pertumbu-
han ekonomi yang berkualitas berwawasan lingkungan, meningkatkan kuantitas 
dan kualitas layanan publik, dan tentunya mengembangkan SDM yang berinte- 
gritas serta berdaya saing tinggi.
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Pada umumnya, daerah yang berada di papan bawah, memiliki rata-rata nilai 
variabel yang rendah. Meski demikian, Kabupaten Fakfak memiliki satu indika-
tor yang menduduki peringkat 25: potensi ekonomi. Namun, kelebihan indikator 
tersebut tidak didukung indikator lain, terutama ekosistem investasi dan infra- 
struktur ekonomi sehingga Fakfak tetap berada di papan bawah. 

Daerah yang berada di papan bawah pada pilar ekonomi tangguh sebagian be-
sar memiliki potensi ekonomi yang bergerak pada sektor primer (pertanian, 
perkebunan, kehutanan). Aktivitas ekonomi pada sektor primer ternyata lebih 
mendukung kelestarian lingkungan jika dibandingkan dengan daerah pada per-
ingkat atas yang lebih cenderung bergerak pada sektor industri. Kajian Litbang 
Kompas juga menunjukkan, dari 17 provinsi yang mengandalkan sektor perta-
nian, hanya tiga daerah yang tercatat memiliki nilai IKLH di kategori kurang baik 
hingga cukup baik. Artinya, sejumlah daerah yang memanfaatkan sektor perta-
nian memiliki IKLH sangat baik hingga baik.

kebijakan ekonomi hijau dapat meningkatkan nilai ekonomi daerah. Kontraksi 
ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 menunjukkan ketidakseimbangan 
perhatian antara ekonomi dan aspek lain terutama lingkungan hidup selama ini. 
Karena itu, pembangunan ekonomi tidak dilakukan sebagai business as usual, na-
mun perlu menjadikan lingkungan hidup sebagai bagian integral dalam proses 
tersebut. Pemulihan pasca-pandemi diharapkan dapat dilakukan dengan mem-
bangun kembali secara lebih baik (Build Back Better) untuk menghindari kerenta- 
nan selama ini. Pendekatan ekonomi hijau bisa menjadi langkah pendukung yang 
tepat dalam implementasi pembangunan berkelanjutan di atas tiga pilar yakni 
lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pendekatan ini mendorong lapangan peker-
jaan hijau, investasi hijau, pertumbuhan ekonomi hijau, ketahanan masyarakat 
terhadap pandemi, perubahan iklim dan bencana, produktivitas masyarakat, 
penurunan emisi GRK, pencegahan kepunahan biodiversitas, dan perlindungan 
kawasan hutan dan lahan gambut

Pembangunan berkelanjutan dapat menggunakan pendekatan disinsentif. 
Pendekatan ini dipakai untuk mengantisipasi atau meminimalisasi aktivitas (eko-
nomi) yang mengancam keberlanjutan lingkungan alam dan sosial. Pelaku usaha 
atau kelompok masyarakat melakukan kegiatan yang kontraproduktif dengan 
cita-cita keberlanjutan diberikan disinsentif tertentu sesuai dengan ketetapan 
peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, bagi pihak yang menjamin aspek 
keberlanjutan, semestinya diberi insentif yang bisa mendorong dan meningkat-
kan kegiatan-kegiatan yang menjamin keberlanjutan tersebut. 
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4.2.3.3 Potensi ekonomi

Potensi ekonomi merupakan kemampuan daerah yang mungkin dan la- 
yak dikembangkan. Potensi tersebut diharapkan dapat menjadi sumber peng-
hidupan masyarakat setempat dan mendorong perekonomian daerah secara 
berkesinambungan. Jika pemerintah daerah menginginkan daerahnya berdaya 
saing, program pembangunan harus berangkat dari potensi ekonomi tangguh- 
nya, sehingga bisa memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja.  

Peningkatan daya saing perlu menggunakan keunggulan komparatif (potensi 
ekonomi) yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal. Pembangunan 
daerah perlu memperhatikan potensi daerah yang dilakukan dengan menelaah 
PDRB. Tujuan telaah PDRB untuk melihat adanya potensi basis dan non basis 
dalam rangka mengoptimalkan hasil pembangunan agar mendapatkan tingkat 
kesejahteraan yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daya sa-
ing daerah sangat bergantung pada iklim usaha yang kondusif, keunggulan kom-
paratif, dan keunggulan kompetitif daerah.

Dari hasil perhitungan iDSDB pada variabel potensi ekonomi, kabupaten den-
gan peringkat tertinggi adalah kab Morowali (99.08). Posisi ini disusul Kutai 
Barat, Tana Tidung, Kutai Kartanegara, Baerau, Soppeng, Bintan, Pasir, dan So-
rong. Potensi ekonomi Morowali adalah lumbung nikel yang terkenal berkualitas 
nomor satu di Asia Tenggara. Pertambangan nikel ini mampu menyerap pekerja 
lokal hingga 19.000 orang. Namun, mengingat nikel merupakan bahan tambang 
yang bisa habis, maka daerah ini perlu menyiapkan dan memanfaatkan sumber 
pendapatan lainnya seperti perkebunan (kelapa sawit, pala, singke, dan kakao), 
dan pusat perikanan.

Morowali memiliki potensi ekonomi yang tinggi, tetapi belum tergarap secara 
maksimal. Hal tersebut yang membuat Morowali tidak menduduki peringkat 10 
teratas dalam IDSDB, khususnya pada pilar ekonomi tangguh. Padahal daerah 
ini memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum mampu menggerakan 
ekonomi wilayah.  Berbeda dengan Badung yang berada pada peringkat pertama 
pilar ekonomi tangguh secara umum. Meski secara keseluruhan empat variabel-
nya unggul, namun variabel potensi ekonomi berada pada level rendah (39.64). 
Hal ini tecermin pada kondisi rill di lapangan, di mana ekonomi Badung didomi-
nasi satu sektor, yaitu pariwisata. Pada saat pandemi, Badung terpuruk pada sisi 
fiskal. Dengan demikian, daerah yang bertumpu pada satu sektor pertumbuhan 
saja belum tentu bisa bertahan di masa pandemi. Daerah perlu melihat lagi po-
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tensi-potensi yang dimiliki untuk dikembangkan dengan mengacu pada empat 
pilar keberlanjutan, seperti kriya UMKM, ekowisata, perhutanan sosial, dan lain 
sebagainya.

tidak semua sektor dalam perekonomian memiliki kemampuan tumbuh yang 
sama. Daerah akan mengalami percepatan pertumbuhan bila memiliki potensi 
sektor ekonomi yang mampu mengakselerasi pembangunan dan sektor-sektor 
yang lain. Penentuan potensi sektor ekonomi dalam pembangunan daerah pen- 
ting dilakukan supaya bisa mengalokasikan sumber daya yang tersedia den-
gan tepat. Pertumbuhan potensi sektor ekonomi di suatu daerah diyakini akan 
mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi lain dae- 
rah setempat dan perekonomian daerah sekitarnya. Dengan mengetahui potensi 
ekonomi yang ada di daerah, maka perencanaan pembangunan untuk masa yang 
akan datang dapat lebih terarah. Identifikasi tersebut juga dapat dijadikan dasar 
kebijakan skala prioritas untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi eko-
nomi daerah, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4.2.3.4 keuangan Daerah

Badung menempati peringkat pertama pada variabel keuangan daerah (100). 
Disusul Bogor, Bojonegoro, Bengkalis, Bekasi, Tangerang, Kutai Kartanegara, 
Kutai Timur, Sidoarjo, dan Musi Banyuasin. Adapun daerah yang menempati 
sepuluh peringkat terbawah adalah Buton, Simeulue, Nagekeo, Buton Selatan, 
Boalemo, Sintang, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Besar, dan Bener Meriah.

Badung mendapat predikat kabupaten sangat mandiri. Berdasarkan kategori 
Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) oleh BPK, dari 542 pemerintahan daerah ha-
nya Badung satu-satunya daerah yang berhasil mencapai level sangat mandiri, 
dengan IKFD mencapai (0.8347) atau 83.47 persen belanja daerah didanai oleh 
pendapatan yang dihasilkannya sendiri (PAD). Tidak hanya itu, Badung menerima 
penghargaan Dana RakCa yang merupakan penghargaan presiden RI untuk dae-
rah yang bekerja baik dalam mengelola keuangan daerah.

4.2.3.5 ekosistem investasi

ekosistem investasi merupakan kondusivitas suatu lingkungan usaha dengan 
menciptakan iklim usaha yang produktif. Ekosistem investasi memiliki peran 
strategis dalam mendorong daya saing daerah. Secara khusus, investasi ber-
peran menyerap tenaga kerja. Dengan adanya investasi, baik domestik maupun 
asing, akan meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor riil, yang tentunya berpo-
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tensi besar menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran melalui pem-
bukaan lapangan kerja baru. 

tebo menempati peringkat pertama pada variabel iklim investasi (99.45). Pada 
indikator pertumbuhan investasi, daerah ini meraih skor 100 dan memiliki indeks 
kemahalan konstruksi sebesar 98.89.  Posisi di bawahnya ditempati Batang Hari, 
Lampung Utara, Gowa, Ogan Komering Ulu Selatan, Belu, Kupang, Lebak, Bulu-
kumba, Parigi Moutong. Selain dua indikator pembentuk variabel iklim investasi, 
faktor yang mempengaruhi iklim investasi suatu daerah adalah kelembagaan, 
pelayanan publik, dan regulasi.

Batang Hari dan lebak merupakan daerah dengan iklim investasi yang tinggi 
dan memiliki pelayanan publik dan regulasi yang juga tinggi. Iklim investasi 
yang tinggi turut dipengaruhi oleh nilai pelayanan publik dan regulasi yang juga 
memiliki nilai tinggi. Batang Hari yang berada pada peringkat ke-2 (99.23) memi-
liki nilai pelayanan publik yang berada di peringkat ke-20 (62.5) dan nilai regulasi 
di peringkat ke-7. Lebak dengan peringkat ke-9 iklim investasinya, memiliki nilai 
pelayanan publik tertinggi (83.33).

4.2.3.6 infrastruktur ekonomi

ketersediaaan infrastruktur menunjang aktivitas perekonomian.  Infrastruktur 
yang dimaksud adalah kondisi jalan (baik), elektrifikasi, dan internet. Keterse- 
diaan infrastruktur ini berpengaruh terhadap peningkatan daya saing daerah. Itu 
sebab, infrastruktur harus dikelola dan dikembangkan secara serius dan terus 
menerus untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berkeadilan, berkese-
jahteraan, berkeseimbangan (pemerataan), dan berkelanjutan.

kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan 
dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang me-
madai. Infrastruktur yang memadai tentunya dapat mendorong minat investasi 
asing dan domestik. Keberadaan infrastruktur berkontribusi pada kelancaran 
produksi maupun distribusi barang dan jasa antarwilayah yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi menjadi indikator untuk melihat hasil dari pembangunan yang telah di-
lakukan dan dapat menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

infrastruktur dinilai menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjan-
gan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memegang peran penting dan strate-
gis sebagai lokomotif pembangunan daerah dan nasional untuk menggerakkan 
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roda pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur dapat berperan dalam mem-
permudah proses produksi, distribusi, dan pemasaran, serta meningkatkan ak-
tivitas perekonomian daerah secara keseluruhan. Teori Dorongan Kuat (big push 
theory) menyatakan bahwa perlu dibangun infrastruktur lebih dulu, berikutnya 
yang lain berkembang kemudian menetes, (trickle down effect). Selanjutnya, teori 
ini menyatakan bahwa untuk menanggulangi hambatan daya saing dan untuk 
mendorong ekonomi ke arah kemajuan diperlukan suatu “dorongan kuat” dalam 
menciptakan infrastruktur di daerah.

kediri menempati peringkat pertama pada variabel infrastruktur ekonomi 
(92.62). Indikator penyokong untuk variabel ini adalah persentase jalan kabu-
paten kondisi baik, rasio elektrifikasi, dan ketersediaan internet. Sebagian besar 
yang masuk dalam kategori infrastruktur ekonomi tinggi berada di Barat Indo-
nesia yakni Cirebon, Semarang, Bogor, Bekasi Sidoardjo, dan Trenggalek (Lihat 
Lampiran 1).

Sedangkan Merauke menempati peringkat terendah (13.15). Peringkat ini 
disusul Mimika, Fak-Fak, Keerom, Maluku Barat Daya, Mamasa, Nias, dan Buru 
Selatan. Hal tersebut menggambarkan ketimpangan pembangunan antara Ka-
wasan Timur dan Barat Indonesia.

infrastruktur dapat menciptakan multiplier effect. Infrastruktur dapat mening-
katan produktivitas faktor-faktor produksi yang akan merangsang peningkatan 
pendapatan masyarakat, berkat aktivitas ekonomi yang juga makin meningkat. 
Peningkatan terjadi sebagai akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perda-
gangan yang kian tinggi. Dengan demikian, perkembangan infrastruktur dengan 
pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergan-
tung satu sama lain.

4.2.4   Pilar SOSial inkluSiF

4.2.4.1 latar Belakang

Sosial inklusif tecermin dalam pemenuhan hak dasar manusia yang berkuali-
tas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh ma-
syarakat. Perkembangan pembangunan global mengakibatkan ecological ceiling 
dikuras melampaui ambang batasnya. Sementara, social foundation terancam 
kekurangan sehingga keberlanjutan manusia terancam dalam jangka panjang. 
Penyebabnya adalah perilaku manusia sebagai homo economicus yang berorien-
tasi pada ego kepentingan sendiri untuk memaksimalkan keuntungan. 
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Pilar sosial inklusif mengedepankan potensi kreativitas dan produktivitas ma-
syarakat. Sebagian besar negara/daerah miskin karena ketidakmampuan me-
lepaskan diri dari belenggu kemiskinan (minim kreativitas; produktivitas). Dalam 
rangka mengatasi persoalan kemiskinan, dibutuhkan kebijakan yang tepat se-
hingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat misalnya fasilitas angkutan, 
air minum, pendidikan, perbankan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh kare-
na itu, usaha untuk mengatasi kemiskinan sekaligus meningkatkan daya saing 
adalah dengan memberi kelengkapan infrastruktur fisik dan intelektualitas. Inilah 
yang disebut pembangunan ekonomi yang disertai dengan pembangunan sosial. 

4.2.4.2 Variabel Pembentuk Pilar Sosial inklusif

Pilar sosial inklusif tidak dominan dalam penentuan daya saing daerah 
berkelanjutan. Pilar sosial inklusif merupakan gambaran kemandirian SDM yang 
tecermin dalam angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), terse-
dianya penyerapan tenaga kerja. Hal-hal tersebut didukung ketersediaan infra-
struktur sosial yang memadai (sekolah, puskesmas, dan air minum layak) bagi 
masyarakat. Pilar sosial memuat empat variabel (keunggulan SDM, ketenagaker-
jaan, kondusivitas keamaan, dan infrastruktur dasar) yang terbagi dalam sebelas 
indikator.

Secara umum, studi ini memperlihatkan skor pilar sosial tinggi karena indi-
kator-indikator pembentuknya juga tinggi. Variabel yang diusung dalam pilar 
sosial saling berkaitan. Misalnya, untuk meningkatkan keunggulan SDM diper-
lukan penyediaan infrastruktur sosial yang memadai dan penyediaan lapangan 
pekerjaan. Maka, keunggulan-keunggulan tersebut secara tidak langsung ber-
dampak pada kondusivitas keamanan. Daerah dengan tingkat kriminalitas dan 
jumlah konflik sosial rendah, yang ditunjang pula dengan kemandirian SDM, 
menjadi syarat inklusifitas. Kemandirian SDM ini tergambar dalam AHH, HLS, dan 
koefisien gini yang hampir merata di seluruh kabupaten.

kontribusi masing-masing variabel sebagai penyokong pilar sosial inklusif 
bervariasi. Skor variabel pada pilar ini terdiri dari kondusivitas keamanan sebesar 
90.89, keunggulan SDM sebesar 56.17, penyerapan tenaga kerja sebesar 51.97, 
dan skor paling rendah infrastruktur dasar sebesar 32.72. Hal ini menandakan 
bahwa tingkat konflik dan kriminalitas sangat minim pada masing-masing dae-
rah. Tantangan pilar ini adalah penciptaan infrastruktur dasar (sekolah, puskes-
mas, dan air minum layak), peningkatan kualitas SDM yang unggul, serta pencip-
taan tenaga kerja bagi masyarakat. 
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no indikator nilai rerata
1 Konflik sosial 91.53
2 Tingkat kriminalitas 90.24
3 Angka harapan hidup (AHH) 75.83
4 Harapan lama sekolah (HLS) 70.81
5 Akses air bersih 66.59
6 Tingkat pengangguran terbuka 54.26
7 Pertumbuhan tenaga kerja 49.68
8 Puskesmas 31.05
9 Koefisien gini 21.86

10 SD 18.32
11 SMP 14.94

tantangan DSDB adalah pemberantasan kemiskinan dan pemerataan pem-
bangunan. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi tidak menjamin 
rendahnya pengangguran, rendahnya kemiskinan, dan punya indeks gini rendah. 
Dari pengukuran 11 indikator menunjukkan kontribusi yang paling besar adalah 
konflik sosial lingkungan dan tingkat kriminalitas dengan nilai rerata kabupaten 
sebesar 91.53 dan 90.24. Sedangkan indikator terendah adalah ketersediaan in-
frastruktur sekolah (SD dan SMP) yakni sebesar 18.32 dan 14.94. Ketimpangan 
pendapatan juga menjadi masalah yang harus dituntaskan pada pilar ini, sebab 
skornya mencapai 21.86. 

Fakta ini menunjukkan bahwa ikhtiar dan kebijakan peningkatan daya saing 
harus memadukan kenaikan pendapatan penduduk. Kualitas produktivitas dan 
kualitas mutu SDM mutlak ditingkatkan, sehingga proporsi kekayaan tidak ter-
konsentrasi ke 1 persen penduduk terkaya yang selama ini menguasai 45.5 per-
sen kekayaan nasional. Perbaikan infrastruktur sosial dan kualitas petani men-
jadi alternatif yang potensial untuk pembangunan yang lebih merata dan adil. 

Daerah yang memiliki skor pilar sosial tinggi umumnya memiliki DSDB rendah. 
Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Manggarai Timur, Lombok Barat, 
Pakpak Bharat, Pulang Pisau, dan Kotawaringin Barat. Hal ini menandakan bah-
wa pilar sosial tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi DSDB. Pilar ini 
merupakan side effect dari aktivitas pada pilar ekonomi tangguh dan tata kelola. 
Menilik hasil studi, daerah-daerah tersebut memiliki persoalan dalam pilar tata 
kelola dan ekonomi. Semakin pekat warna biru menunjukkan kian tinggi nilai pilar 
sosial, dan sebaliknya. Umumnya daerah berada pada posisi atas karena empat 
variabel pembentuknya juga tinggi. Daerah dengan pilar sosial di atas rata-rata 

tabel 4.3. Nilai Rata-rata Pilar Sosial Inklusif
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sebanyak 53.76 persen berada di Kawasan Indonesia Barat, sedangkan 46.24 
persen berada di Kawasan Indonesia Tengah dan Timur

gambar 4.15. Peringkat Pilar Sosial Inklusif seluruh Kabupaten di Indonesia

gambar 4.16. Pilar sosial tertinggi dan terendah pada masing-masing kabupaten

kabupaten Manggarai timur menjadi daerah dengan pilar sosial tertinggi 
79.04. Artinya, Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten dengan pi-
lar sosial inklusif terbaik di Indonesia. Kondusivitas keamanan yang tinggi (100) 
dan pertumbuhan tenaga kerja yang mencapai 19.00 persen dengan tingkat 
TPT (0.95) menandakan tingkat penyerapan tenaga kerja di Manggarai Timur 
tinggi mencerminkan wilayah ini termasuk TPT terendah di Indonesia. Koefisien 
gini yang rendah (0.23) menandakan bahwa distribusi pendapatan di daerah ini 
tersebar secara adil.

kabupaten Mimika menjadi daerah dengan pilar sosial terendah, yakni 38.00. 
Daerah yang masuk dalam kategori ini memiliki kendala dalam pembangunan 
infrastruktur sosial, tingkat kemiskinan, dan pengangguran yang tinggi. Namun, 

   (a)         (b)
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daerah ini sangat potensial untuk dikembangkan. Sebagai contoh pada 2017, 
Kabupaten Mimika terpilih dalam gerakan 100 smart city seluruh Indonesia. 
Lalu pada 2018, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Mimika 
membuat pilot Project “pigiSekolah” sebagai tindak lanjut dari gerakan smart city 
tersebut. 

kabupaten Mimika memiliki potensi konflik yang cukup berbahaya. Sepanjang 
2019 terjadi 29 konflik sosial. Konflik tersebut dipicu eksploitasi kekayaan SDA, 
perebutan hak atas tanah, serta konflik antarsuku yang mengakibatkan rusaknya 
keharmonisan hubungan sosial. Sebagai solusi untuk menengarai konflik, Pem-
kab Mimika merancang Perda penanganan konflik. 

4.2.4.2 keunggulan SDM

Dalam konteks indonesia, SDM (modal manusia) mendapatkan posisi penting 
dalam kebijakan pemerintah di setiap pemerintahan. Modal manusia diter-
jemahkan ke dalam indikator pendidikan, kesehatan, dan persoalan ketimpa- 
ngan. WEF (2019) mengemukakan capaian daya saing Indonesia cukup rendah 
karena memiliki persoalan kualitas SDM yang rendah pula. Fahmi (2014) menye-
butkan permasalahan SDM terdiri dari rendahnya partisipasi sekolah menengah, 
rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi, rendahnya kualitas sistem pendi-
dikan, ketidaksesuaian antara pendidikan dan pasar kerja, serta rendahnya kuali-
tas sekolah bisnis. 

Dana alokasi pendidikan sebesar 20 persen sepertinya tidak berdampak be-
sar. Firdausy dan Lestari (2020) mengemukakan dalam bidang pendidikan, ang-
ka partisipasi sekolah menurun sejalan dengan usia pendidikan. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa terdapat fenomena drop out yang tinggi pada tingkat 
pendidikan menengah. Angka pengangguran pendidikan tinggi meningkat, de-
ngan dominasi kelompok masyarakat usia muda (55 persen) dari total penduduk 
usia muda. Permasalahan kesehatan juga banyak dijumpai, misalnya terdapat 
lebih dari 37 persen balita mengalami stunting. 

kabupaten Pidie jaya memiliki skor tertinggi pada variabel keunggulan SDM 
yakni 75.45 sementara rata-rata nasional 56.17. Kabupaten ini unggul dalam 
indikator pendidikan: harapan lama sekolah (HLS) yakni 14.53 tahun dan kese- 
hatan: harapan lama hidup yakni 70.06 tahun. Sementara kabupaten dengan 
skor terendah pada variabel keunggulan SDM adalah Buton Tengah dengan nilai 
24.88. Rendahnya skor disebabkan tingginya ketimpangan pendapatan di daerah 
ini, yakni 0.381. 
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untuk mencapai daya saing yang tinggi, penciptaan SDM unggul (modal manu-
sia) harus sesuai dengan konteks indonesia. Kesetaraan, akses, dan kesempa-
tan menjadi faktor kunci bagi pemerataan pendidikan, kesehatan, dan pendapa-
tan. Selain itu, konsep pendidikan dan kesehatan disesuaikan agar berjalan 
seiring dengan pola pikir dan nilai yang dipegang masyarakat. Proses intervensi 
pendidikan dan kesehatan pun perlu disesuaikan dengan nilai-nilai lokal di ma-
syarakat. 

4.2.4.3 ketenagakerjaan

input tenaga kerja dibutuhkan sebagai salah satu faktor produksi. World Bank 
menyebutkan bahwa kinerja ketenagakerjaan Indonesia merupakan salah satu 
yang terkuat di Asia Tenggara. Untuk mempertahankan hal itu, Pemda memi-
liki peran dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja 
dan menjadi mediator jika terjadi permasalahan antara pelaku usaha dan tenaga 
kerja. Tenaga kerja terdidik dengan kualitas tinggi merupakan faktor determinan 
bagi peningkatan kapasitas produksi, yang memberi stimulasi pada pertumbu-
han ekonomi. 

Variabel ketenagakerjaan menjadi determinan yang sangat diperhitungkan 
dalam iDSDB. Kabupaten peringkat tertinggi adalah Manggarai Timur dengan 
nilai pada masing-masing indikator: tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebe-
sar 0.92 persen dan pertumbuhan tenaga kerja sebesar 19.41 persen. Hal ini 
menandakan bahwa rata-rata pengusaha di daerah ini mendapatkan kemuda-
han dalam merekrut tenaga kerja. Capaian ini perlu dijaga dan dikembangkan, 
mengingat tidak semua daerah mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi 
masyarakatnya. Koordinasi yang baik antara stakeholders menjadi kunci agar pe-
nyerapan tenaga kerja berjalan maksimal. 

kabupaten dengan peringkat terendah adalah Biak numfor dengan nilai mas-
ing-masing indikator sebesar 17.35. Penyerapan tenaga kerja di daerah ini sa-
ngat minim, yang ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) 
10.42 persen dan pertumbuhan tenaga kerja yang rendah sebesar 1.20 persen. 
Pertumbuhan tenaga kerja yang rendah menjadi indikasi kegagalan pemerintah 
dalam menata sistem ketenagakerjaan, memantau kualitas pendidikan, dan le-
mahnya dalam perencanaan pembangunan untuk menyerap tenaga kerja.
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4.2.4.4 kondusivitas keamanan

kondusivitas keamanan merupakan nilai tambah atau peluang bagi daerah 
untuk pintu masuk investasi. Gangguan-gangguan eksternal (tekanan ormas-
ormas, kriminalitas, konflik sosial) seringkali mengganggu aktivitas usaha yang 
berujung pada penurunan produktivitas. Untuk itu, Pemda (koordinasi kepolisian) 
bertanggung jawab memberi jaminan keamanan bagi pelaku usaha sekaligus se-
bagai mediator bagi pemecahan konflik lintas stakeholders.  

Badung, Musi Banyuasin, Pidie jaya, kediri, nias Barat, Manggarai timur, 
toraja utara, Bolaang Mangondow Selatan, dan Banggai laut merupakan 
daerah-daerah dengan kondusivitas keamanan yang tinggi. Hal ini menanda-
kan bahwa daerah tersebut minim terjadi tingkat kriminalitas dan konflik sos-
ial dalam setahun terakhir. Kondusitivitas keamanan yang tinggi menunjukkan 
dampak signifikan bagi pertumbuhan investasi di daerah, terutama Kabupaten 
Kediri (70.53), Badung (78.25 persen), Musi Banyuasin (61.49 persen), Toraja 
Utara (1.73)3, sementara daerah lain nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah 
untuk menggenjot investasi.

jayawijaya (3.85), Pandeglang (7.36), dan kutai timur (7.36) merupakan dae-
rah yang menempati peringkat terendah. Artinya daerah-daerah ini rentan ter-
jadi konflik sosial dan tindakan kriminal. Berdasarkan hasil studi KPPOD pada 
2016, munculnya konflik ini dilatari oleh beberapa penyebab, antara lain ren- 
dahnya kualitas SDM, kebijakan pemerintah yang inkonsisten dengan implemen-
tasi, kurangnya perhatian pada nilai-nilai lokal, tumpang tindih regulasi, serta 
gagalnya otonomi khusus (pembangunan kesejateraan di bidang ekonomi). 

4.2.4.5 ketersediaan infrastruktur Dasar

Dalam rangka menunjang kemandirian dan keunggulan SDM, ketersediaan 
infrastruktur dasar yaitu sekolah, rumah sakit, dan air minum layak bagi ma-
syarakat, menjadi prioritas pembangunan. Keberadaannya secara tidak lang-
sung maupun langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Terbangun-
nya SDM yang kuat pada gilirannya akan berdampak positif bagi pertumbuhan 
ekonomi dan daya saing (Fedderke dan Garlick, 2008).

Secara umum, daerah-daerah dengan infrasturktur sosial cukup memadai 
adalah kabupaten kepulauan Selayar (59.78), kabupaten gorontalo (58.86), 
dan lombok tengah (57.30). Pemerintah pada daerah tersebut menerapkan 

3. Sumber: BKPM, 2020
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standar yang harus merata dan sama untuk pelayanan yang diterima masyara-
kat. Juga diperlukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh dan perbai-
kan drainase dan sejumlah tempat sampah agar masyarakat tidak membuang 
sampah sembarangan. Inovasi Pemda dalam menyokong perbaikan standar 
pelayanan, patut diapresiasi. Namun pendanaan yang minim menjadi salah satu 
kendala dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.

Daerah dengan infrastruktur sosial minim adalah kabupaten jayawijaya, yaitu 
sebesar 3.85. Kurangnya infrastruktur kesehatan (puskesmas) menjadi salah 
satu penyebab tingginya tingkat kematian ibu dan bayi di Kabupaten Jayawijaya. 
Ini menjadi masalah dan tantangan di Provinsi Papua pada umumnya. Minimnya 
sarana dan prasarana kesehatan juga berdampak pada lemahnya penanganan 
kesehatan, sehingga dibutuhkan percepatan pembangunan fasilitas kesehatan 
agar masyarakat dapat hidup layak sebagaimana mestinya. 

4.2.5 Pilar tata kelOla yang Baik

4.2.5.1 latar Belakang

Pilar tata kelola menjadi pilar yang paling penting dalam penentu daya sa-
ing berkelanjutan. Keberhasilan daerah meningkatkan daya saing bergantung 
pada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan, kelembagaan, dan pen-
ingkatan kualitas pelayanan pada penciptaan kesehatan lingkungan kerja yang 
produktif dan kompetitif. Tata kelola yang baik akan membuka jalan bagi daerah 
untuk menjemput dan meningkatkan investasi. Sejatinya, tidak ada negara atau 
daerah yang miskin dan terbelakang, kecuali yang tak terkelola (Peter Drucker). 

tata kelola yang baik tecermin dari kemudahan birokrasi ditunjang dengan 
pelayanan publik yang memadai dan isi kebijakan yang tepat yang mampu 
menjawab kebutuhan berbagai stakeholders. Penguatan tata kelola harus didu-
kung dengan penataan sistem yang mencakup penguatan kewenangan dae-
rah maupun proses mendapatkan pemimpin daerah. Sebagai contoh untuk 
mendapatkan regulasi yang baik kapasitas dan integritas kepemimpinan daerah 
menjadi salah satu kuncinya.

 4.2.5.2 Variabel Pembentuk Pilar tata kelola yang Baik

tata kelola yang baik menjadi pilar yang menentukan arah peningkatan daya 
saing daerah berkelanjutan. Variabel pembentuk pilar tata kelola: perancanaan 
dan penganggaran, kelembagaan, pelayanan publik, dan kebijakan termuat dalam 
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enam (6) indikator. Enam indikator tersebut terdiri dari keberadaan DMPPTSP di 
daerah, kualitas penggunaan e-goverment, kualitas inovasi daerah, nilai capaian 
lakip, opini BPK, dan kebijakan ramah lingkungan. 

gambar 4.17. Pilar sosial tertinggi dan terendah pada masing-masing kabupaten

Skor indikator pilar tata kelola tertinggi adalah kelembagaan. Indikator kelem-
bagaan diukur dari keberadaan DPMPTSP, pelayanan publik (34.48), dan kebi-
jakan ramah lingkungan (28.52). Rendahnya kontribusi pada masing-masing 
variabel disebabkan kualitas penggunaan e-government, kualitas inovasi daerah, 
nilai capaian lakip, dan opini BPK yang rendah pada masing-masing daerah. Per-
baikan kepastian hukum, pelayanan birokrasi yang baik, serta pemimpin kepala 
daerah yang baik, merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas tata 
kelola pemerintahan di daerah.

kepekatan warna merah pada gambar di atas menunjukkan tinggi rendahnya 
nilai pilar tata kelola pada masing-masing kabupaten. Secara umum, rerata 
skor pada pilar ini adalah 54.33. Daerah-daerah yang menduduki peringkat atas 
adalah Kabupaten Musi Banyuasin (81.94), Sleman (80.56), Batang Hari, Muara 
Enim dan Kabupaten Badung (76.39). Umumnya daerah bisa memiliki skor tinggi 
karena ketiga variabel pembentuknya cukup bagus (kelembagaan, tata kelola, 
dan kebijakan). Pengelolaan daerah yang bervariasi menunjukkan daya saing 
daerah berbeda-beda. 

Daerah dengan skor pilar tata kelola tinggi memiliki skor variabel kelem-
bagaan, pelayanan publik, dan kebijakan yang tinggi. Kemampuan pemerintah 
daerah dalam mengelola (institusi, layanan publik) akan membawa dampak ter-
hadap sektor usaha, investasi, dan lingkungan (kemudahan berusaha) yang pada 
akhirnya memengaruhi kinerja ekonomi dan daya saing daerah. Fakta menun-
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jukkan bahwa kinerja tata kelola masih buruk, prosedur berbelit-belit,  lamanya 
waktu, serta mahalnya biaya terutama pada tata kelola perizinan. 

tidak semua daerah berkomitmen menciptakan regulasi ramah lingkungan, 
terlepas dari eksistensi kualitas pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan ren-
dahnya persentase daerah yang tidak memiliki perda/perkada ramah lingkungan, 
yakni 10.29 persen. Eksistensi dokumen kebijakan dengan agenda SDGs men-
jadi cerminan komitmen daerah yang harus termuat dalam visi misi pemerintah. 
Daerah tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan kemanfaatan 
sosial, namun harus memperhatikan pilar lingkungan lestari yang dielaborasikan 
dalam sebuah kebijakan. 

Daerah yang memiliki skor tata kelola di atas rata-rata memiliki peringkat daya 
saing berkelanjutan yang tinggi. Hasil studi juga menunjukkan masih minimnya 
mutu tata kelola yang baik di daerah. Tata kelola masih belum banyak diaplika-
sikan sebagai instrumen untuk mengejar ketertinggalan dan menutup ketimpa-
ngan regional daerah. Tata kelola yang baik sebagian besar berada di bagian 
barat Indonesia (konsentrasi geografis, daerah memiliki perkembangan ekonomi 
tinggi (PDRB)). Daerah-daerah dengan skor rendah, yang sebagian besar berada 
di wilayah Timur  Indonesia, tampaknya harus bergegas memilih reformasi tata 
kelola sebagai instrumen dalam membangun daya saing daerah dan mengejar 
ketertinggalan (Gambar 14).  

Peran kepemimpinan (integritas dan kapasitas) kepala daerah amat signifikan 
dalam meningkatkan daya saing daerah berkelanjutan. Tidak mungkin refor-
masi tata kelola bermutu tinggi jika kualitas pemimpin di daerah yang bersang-
kutan hanya biasa-biasa saja (medioker). Sebaliknya, inovasi dan berbagai tero-
bosan (setidaknya pada fase inisiasi) nyaris mutlak sebagai fungsi kepemimpinan 

gambar 4.18. Daerah dengan tata kelola tinggi(a) dan daerah dengan tata kelola rendah(b)

   (a)         (b)
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daerah yang inovatif beralaskan visi besar dan sikap tegas dalam memandu pe-
rubahan sektor publik (Jaweng, 2014). Hal ini pun terbukti,  daerah-daerah yang 
nilai tata kelolanya di atas rata-rata nasional umumnya memiliki daya saing dae-
rah tinggi. 

Sebagai upaya mendukung SDgs diperlukan penegakan dan penguatan aturan 
yang menjadi ujung tombak keberlanjutan lingkungan. Bentuk regulasi yang 
dibutuhkan juga harus spesifik pada masing-masing pilar DSDB. Limitasi industri 
perlu dilakukan jika memang bertentangan dengan tujuan SDGs (industri rokok, 
tambang, migas, dll). Sementara, industri yang mendukung SDGs layak untuk di-
promosikan misalnya energi terbarukan.

kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah dengan pilar tata kelola ter-
tinggi (81.94). Keunggulan ini menegaskan, Kabupaten Musi Banyuasin meru-
pakan salah satu kabupaten dengan tata kelola terbaik di Indonesia. Pelayanan 
publik yang inovatif (62.50) dan kebijakan ramah lingkungan (83.33) menjadikan 
daerah ini unggul dibanding daerah lain. Inovasi dalam pelayanan publik yang di-
lakukan Kabupaten Musi Banyuasin antara lain kelapa sawit/karet lestari rakyat 
dengan replenting karet dan produksi biohydridacarbon. Inovasi lain adalah mem-
buat kawasan industri hijau (lebih dari 600 Ha) dan menjadi yang pertama di In-
donesia.

Sebagai daerah dengan potensi sektor primer terbesar dengan skor 72.92, 
Musi Banyuasin mendirikan Pusat Unggulan Komoditi Lestari (PUKL) dan mem-
percepat Membangun Area Sumber Komoditi Terverifikasi (MASKot). Tujuannya 
menarik investor dan menjadi wadah mitigasi risiko perusakan lingkungan. Selain 
itu, Kabupaten Musi Banyuasin memanfaatkan potensi unggulan untuk meng-
gerakkan roda ekonomi, misalnya membangun jalan berbahan dasar karet (aspal 
karet), menggunakan sawit sebagai bahan bakar (bahan bakar nabati), dan men-
jadikan gambir sebagai pewarna alami. 

Banggai laut dan Buton menjadi daerah berperingkat terendah pada pilar tata 
kelola (29.17). Umumnya  daerah ini memiliki nilai rendah karena ketiga variabel 
pembentuknya belum menunjukkan nilai yang maksimal. Pelayanan publik yang 
menjadi salah satu kunci peningkatan ekosistem investasi di daerah dan men-
jadi perhatian utama dari berbagai stakeholders perlu dikembangkan. Digitalisasi/
penggunaan plaftrorm online akan membuat pelayanan menjadi sederhana, mu-
dah, murah, dan ramah lingkungan. Variabel-variabel lain seperti kelembagaan 
dan kebijakan/regulasi juga perlu dioptimalkan dan mendapat perhatian serius.  
Keduanya merupakan faktor struktural yang menyediakan ruang untuk pertum-
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buhan empat pilar daya saing daerah berkelanjutan, termasuk menciptakan ke-
mudahan dan kepastian berusaha yang ramah lingkungan. 

4.2.5.3 Perencanaan dan Penganggaran

tata kelola yang baik tecermin dalam perencanan dan penganggaran yang 
fokus, partisipatif, dan mengusung keberlanjutan. Hal tersebut bisa tercapai 
jika pemerintah daerah memiliki kelembagaan dan pelayanan publik yang ber-
sinergi dengan teknologi. Restrukturisasi finansial yang inovatif menjadi jalan 
bagi daerah untuk memastikan stimulus (investasi, pertumbuhan hijau) yang ti-
dak bergantung pada acara business as usual (BaU). Bappenas, melalui program 
Low Carbon Development Initiative (LCDI), memproyeksi pertumbuhan Indonesia 
mencapai 5.9 persen hingga 2024 jika didorong pada pertumbuhan hijau (green 
growth).

Sinkronisasi, koordinasi dan integrasi menjadi aspek yang harus diperhatikan 
dalam perencanaan dan penganggaran. Blueprint pembangunan berkelanjutan 
harus menjelaskan makna dan tujuan pembangunan berkelanjutan.  Param-
eter yang digunakan, sektor prioritas, dan RTRW yang sesuai peruntukan akan 
meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi. Kesiapan infrastruktur dan 
tenaga kerja melalui akses aliran listrik, air, akses transportasi, serta keterlibatan 
tenaga kerja lokal, juga berperan penting dalam daya saing. Kesiapan ini harus 
termuat dalam perencanaan dan penganggaran yang terfokus. 

terdapat beberapa masalah perencanaan indonesia, yaitu: diskoneksi perenca-
naan dan penganggaran4, sinergitas perencanaan dan penganggaran pusat dan 
daerah5, keselarasan jadwal perencanaan pusat dan daerah6, dan perencanaan 
dan penganggaran yang belum berbasis bukti. Kebijakan berbasis bukti (evidence 
based policy/EBP) dapat diartikan sebagai kebijakan publik yang berbasis bukti-  
bukti objektif. Hasil studi mengemukakan, dokumen-dokumen perencanaan se-
cara terbatas telah menggunakan kebijakan berbasis bukti sebagai salah satu 

4. Perencanaan dan penganggaran diatur oleh Undang-undang yang terpisah dan dikerjakan oleh kement-
erian yang berbeda menyebabkan interkoneksi antara perencanaan dan penganggran. Hal inilah yang me-
nyebabkan gagalnya money follows program. Perencanaan dan penganggaran seharusnya dikerjakan secara 
terintegrasi dalam satu tahapan dan merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang didesain untuk 
mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Sehingga sinergitas kedua menjadi kunci dalam mewujudkan 
peningkatan daya saing daerah berkelanjutan. 
5. Hal ini karena terdapat lima alasan: belum efektifnya pembagian urusan pusat dan daerah, duplikasi peren-
caan pusat dan daerah, kurangnya koordinasi implementasi kebijakan, kurangnya dukungan pusat dan dae-
rah, dan belum sinkronnya perencanaan baik vertical (daerah-pusat) maupun horizontal.  
6. Terdapat 171 daerah yang akan menyusun RPJMD 2018-2022, namun disisi lain RPJMN berakhir di tahun 
2019, sehingga urgensi penyesuaian RPJMD dengan RPJMN tidak akan relevan. 
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sumber dalam penyusunan RKP dan RPJMN, meski bukti-bukti tersebut tidak 
bisa dipakai secara menyeluruh (Working Paper 27, Bappenas KSI, 2018). 

4.2.5.4. kelembagaan 

efisiensi layanan perizinan dimulai dengan pembentukan PtSP sebagai lem-
baga par excellence dalam upaya debirokratisasi perizinan di daerah. Dengan 
teknik ini terdapat integrasi vertikal dan horizontal sebagian atau seluruh proses 
layanan perizinan/non perizinan ke satu titik agar persyaratan, biaya dan prose-
dur menjadi lebih singkat dan sederhana, tanpa harus menghilangkan prinsip 
kehati-hatian (keselamatan sosial dan ekologi). Tantangan berikutnya adalah op-
timalisasi kinerja layanan (efisiensi biaya, waktu, dan prosedur) yang bermuara 
pada peningkatan pengajuan perizinan di daerah. 

reformasi struktural (deregulasi dan debirokratisasi perizinan) melalui paket 
kebijakan ekonomi Xii dan XVi menjadi jalan bagi daerah untuk membuat sim-
plifikasi perizinan. langkah tersebut diperkuat dengan lahirnya Perpres No 91 
Tahun 2017 tentang percepatan berusaha dan PP No. 24 tahun 2018 tentang 
sistem pelayanan perizinan terintegrasi berbasis elektronik (OSS). Dari sisi bis-
nis dan daya saing pengintegrasian ini mendorong efisiensi, pengurangan beban 
yang ditanggung  (permohonan, pemrosesan, penandatanganan, dan penyera-
han dokumen). Harapannya akan mengurangi praktik pungutan/proses izin yang 
sering dikeluhkan investor (pelaku usaha). 

atensi terhadap kualitas institusi dan tata kelola merupakan keniscayaan yang 
diperlukan dalam upaya membangun dan menumbuhkan DSDB. Jaminan mutu 
ini sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi 
(skala usaha), SDM yang unggul, serta ketangguhan dan daya tahan lingkungan 
hidup. Melalui pilar tata kelola yang baik, keseimbangan antarmanusia dan alam 
dapat terjaga. Dengan membawa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan parti-
sipasi dalam interaksi (kelompok kepentingan) akan memberi kesempatan baru 
untuk berperan aktif dalam sektor publik sekaligus memastikan pelayanan usaha 
(birokrasi dan regulasi) yang tepat dan relevan bagi semua. 
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4.2.5.5. Pelayanan Publik

Pemerintah daerah merupakan satuan pemerintahan dan pelaksana layanan 
publik di masyarakat. Baik atau tidaknya pelayanan publik suatu daerah tergan-
tung pada integritas dan kualitas pemimpinnya. Penguatan pada aspek  pelayan-
an publik merupakan urgensi untuk meningkatkan daya saing daerah berkelanju-
tan. Kualitas pelayanan publik menjadi batu uji kualitas tata kelola pemerintahan 
di daerah.

Daerah dengan nilai pelayanan publik tertinggi adalah kabupaten lebak 
(83.33). Hal ini menandakan kinerja pemerintahan cukup baik, dibuktikan dengan 
kualitas penggunaan e-goverment relatif baik, laporan kinerja daerah (lakip) yang 
cukup baik dan transparansi anggaran tercatan dengan jelas. Adapun daerah 
lainnya pelayanan publik kurang optimal Kabupaten Ngada, Banggai laut, Buru, 
Tana Toraja, Morowali dengan nilai -12.5. Ketertinggalan ini menunjukkan bu-
ruknya kualitas tata kelola sehingga menghambat upaya peningkatan daya saing 
daerah berkelanjutan.

4.2.5.6. kebijakan

kebijakan ramah lingkungan mutlak diperlukan dalam upaya mendukung daya 
saing daerah berkelanjutan. Daerah dituntut untuk meningkatkan pilar ekonomi 
dan sosial tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Kerangka kebijakan ini 
akan mempermudah dan memberikan kepastian berusaha yang ramah ling- 
kungan. Kebijakan ramah lingkungan menjadi bukti sahih kuatnya komitmen 
daerah dalam mengupayakan implementasi prinsip keberlanjutan dalam pening-
katan daya saing di daerah. 

Hasil studi menunjukkan bahwa umumnya regulasi/kebijakan ramah ling- 
kungan mendeterminasi pilar tata kelola di daerah7. Regulasi yang berkuali-
tas dan implementatif akan menyediakan ruang untuk pertumbuhan empat pilar 
daya saing daerah berkelanjutan. Proses implementasi regulasi ini perlu dikawal 
secara berkesinambungan, termasuk bagi daerah yang belum berfokus pada ke-
bijakan ramah lingkungan. Eksistensi regulasi ramah lingkungan akan menjadi 
daya ungkit daya saing daerah berkelanjutan ketika dapat dijalankan secara kon-
sisten dan berdaya ubah.

7. Regulasi ramah lingkungan merujuk pada peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkun-
gan, persampahan, dan pengelolaan limbah. 
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5. PenDukung Dan PengHaMBat

konsep dan semangat daya saing daerah berkelanjutan merupakan upaya 
untuk memastikan daerah menjadi ujung tombak pembangunan indonesia. 
Melalui konsep daya saing, setiap daerah akan ditantang untuk menonjolkan 
komponen khas sekaligus potensi dan sinergi multipihak yang dapat menjadi 
daya tarik investasi sesuai dengan prioritas daerah dan nasional, dari perspe-
ktif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indeks daya saing daerah disebut relevan 
bila mampu memotret kondisi rill di lapangan. Keselarasan antara tujuan pem-
bangunan berkelanjutan dan daya saing daerah merupakan aspek penting untuk 
diperhatikan. 

namun, daya saing daerah masih sangat rendah karena memiliki sejumlah fak-
tor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung seperti, keberadaan SDA, 
ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan produk unggulan daerah, yang 
dapat mempengaruhi peningkatan daya saing daerah. Sebaliknya, faktor peng-
hambat antara lain desain kewenangan dan mengatur sejumlah urusan, kualitas 
SDM, dan keterbatasan dukungan anggaran dapat menurunkan daya saing dae-
rah. Secara rinci, faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:

5.1 FaktOr PenDukung

5.1.1 FaktOr PenDukung Pilar lingkungan leStari

Sumber Daya alam (SDa) yang berlimpah merupakan faktor endowment bagi 
daerah memperkuat daya saingnya. Kekayaan sumber alam yang melimpah 
merupakan anugerah yang diperoleh daerah sebagai penyangga kehidupan ma-
nusia dan menjadi tulang punggung penyedia pangan, energi, air, dan penyangga 
sistem kehidupan. Daerah yang telah berdaya saing mampu mengelola sumber 
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daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mening-
katkan kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap 
memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Daya dukung geografis turut menentukan daya saing di suatu daerah. Aspek 
geografis seperti kontur tanah, unsur hara, dan cuaca turut menjadi pertimba- 
ngan bagi investor dalam berinvestasi. Kerawanan longsor dan banjir sebagai 
indikator yang diperhitungkan dalam IDSDB ini, menunjukkan bahwa aspek geo-
grafis turut menunjang daya saing daerah dalam kerangka keberlanjutan. 

Bencana merupakan fenomena alam yang tidak dapat terprediksi dan dihindari 
manusia. Komitmen daerah dalam menentukan anggaran terkait mitigasi ben-
cana merupakan salah satu cerminan input daerah dalam upaya penguatan pilar 
lingkungan lestari. Mitigasi kebencanaan dini menjadi kunci bagi daerah untuk 
menjamin investor dan pelaku usaha bahwa usaha di daerah akan berjalan aman. 

5.1.2 Pilar ekOnOMi tangguH

Pemanfaatan komoditas unggulan menjadi faktor pendukung untuk menin-
gkatkan daya saing daerah berkelanjutan. Komoditas unggulan mampu men-
jadi penggerak utama (primer mover) daerah dalam meningkatkan daya saingnya 
karena memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang (forward and backward 
linkages) yang kuat. Ini berlaku baik sesama komoditas unggulan maupun komo- 
ditas-komoditas lainnya (keterkaitan antarsektor). Melalui komoditas unggulan, 
daerah mampu bersaing bahkan dengan produk sejenis dari wilayah lain (com-
petitiveness), di pasar nasional dan internasional, baik dalam harga produk, biaya 
produksi, maupun kualitas layanan. Pemanfaatan komoditas unggulan di daerah 
yang berdaya saing dilakukan hingga produk-produk turunannya (hilirisasi).

Memiliki lebih dari satu komoditas unggulan merupakan kunci daerah dapat 
mempertahankan daya saingnya. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam 
situasi dan jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran (increasing), per-
tumbuhan (growth), hingga fase kejenuhan (maturity) atau bahkan penurunan 
(decreasing). Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki tahap kejenuhan/
penurunan maka komoditas unggulan lainnya dapat mampu menggantikannya. 
Selain itu, daerah yang memanfaatkan komoditas unggulannya memiliki status 
teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi-inovasi yang berorien-
tasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.
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ketersediaan infrastruktur daerah menjadi faktor ketertarikan investor dalam 
melakukan investasi di daerah. Infrastruktur fisik seperti jalan raya hingga ke- 
tersediaan listrik tentunya menunjang aktivitas ekonomi dari tahapan produksi, 
distribusi, hingga konsumsi. Rangkaian proses ini yang akhirnya menggerakkan 
ekonomi daerah. Esensi dari daya saing sebagai cerminan perputaran roda eko-
nomi semakin nyata berkat hadirnya infrastruktur ekonomi di daerah.

konektivitas internet yang baik memudahkan proses digitalisasi bisnis dan 
komunikasi dalam perekonomian. Ketersediaan internet dengan bandwidth 
yang memadai turut menunjang aktivitas perekonomian dan geliat ekonomi dari 
kelompok silent majority seperti UMKM. Kelancaran komunikasi dan koneksi jari-
ngan akan memudahkan proses digitalisasi dalam perizinan hingga aktivitas jual 
beli. Akhirnya, konektivitas internet di era digital turut menjadi daya ungkit ke-
berhasilan peningkatan daya saing daerah.

keberadaan BuMDes merupakan salah satu bentuk campur tangan pemer-
intah untuk menggerakan ekonomi desa. Desa sebagai entitas terkecil dalam 
pemerintahan Indonesia menjadi unit terdekat masyarakat dalam partisipasi 
kepemerintahan. Penting bagi pengurus desa untuk terus memacu geliat ekono-
mi melalui pendirian Bumdes yang produktif. Produksi karya masyarakat mudah 
tersalurkan dalam pasar melalui kehadiran Bumdes di desa. Pada akhirnya, geliat 
ekonomi desa dapat teragregasi dalam daya saing daerah secara holistik, melalui 
aktivitas ekonomi yang tercipta dalam bumdes.

Pembangunan ekonomi Desa menjadi jalan guna meningkatkan kesejahteraan 
nasional secara agregat. Lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yaitu 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu meningkatkan pendapatan desa dan 
masyarakat. BUMDES juga mampu menyerap tenaga kerja yang menganggur di 
desa. Sehingga, menjadi sarana instrumen penguatan ekonomi desa dan kes-
ejahteraan masyarakat turut serta dalam meningkatkan daya saing daerah.

5.1.3 Pilar SOSial inkluSiF

Selain dukungan infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial yang memadai 
pun memiliki andil. Sarana infrastruktur merupakan penunjang utama terse-
lenggarakannya suatu proses pembangunan di daerah. Keberadaan infrastruk-
tur mampu menjadi daya ungkit dalam peningkatan daya saing dan daya dukung 
daerah dalam aktivitas pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan. 
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infrastruktur dasar berkontribusi dalam penguatan aspek modal sosial se-
bagai bagian dari inklusi sosial. Ketersediaan sarana pendidikan, puskesmas, 
dan akses air bersih mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Aspek Pen-
didikan dan Kesehatan tentunya tak bisa dilepaskan dalam upaya meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari subjek pembangunan. Maka, 
penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh atensi pada penyediaan infra- 
struktur dasar sebagai bagian dari kerangka pembangunan daerah.

5.1.4 tata kelOla yang Baik

kepemimpinan lokal menjadi faktor sentral dalam upaya peningkatan daya 
saing daerah berkelanjutan. Otonomi daerah yang mengamanatkan adanya 
desentralisasi pada pemerintahan daerah tidak terpisahkan dengan kreativitas 
dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi ketika implementasi otono-
mi daerah bermasalah, maka pemerintah tidak dapat berperan maksimal dalam 
pembangunan daerah. Tujuan peningkatkan kesejahteraan rakyat akan menjauh 
dari khitah-nya ketika desentralisasi tidak dapat dioptimalkan secara baik. Peran 
kepemimpinan Kepala Daerah dalam peningkatan daya saing sangat diperlukan 
sehingga tidak mengorbankan kepentingan publik.

Pemimpin yang bersifat entrepreneur merupakan kriteria prasyarat mutlak 
yang harus dimiliki oleh kepala daerah. Menilik keberagaman dinamika daerah 
di seluruh Indonesia, maka hadirnya pemimpin dengan solusi-solusi kreatif dan 
inovasi mampu menuntaskan sengkarut persoalan yang bervariatif, sehingga 
terjadi peningkatkan derajat kehidupan masyarakat melalui program-program 
yang berdaya ubah. Kreativitas dan inovasi merupakan langkah yang dilakukan 
oleh kepala daerah agar dapat bertahan dan unggul dalam persaingan.

kreativitas dan inovasi kepala daerah tercermin dari komitmen pro lingkungan 
yang terdapat dalam rkPD maupun implementasi program di daerah. SDG’s 
sebagai kiblat pembangunan daerah dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan 
daerah yang kreatif. Tata kelola sebagai salah satu pilar dalam pembangunan 
berkelanjutan menyiratkan pesan bahwa pembangunan berkelanjutan akan ja-
lan bila kepala daerah memiliki komitmen dan kinerja yang terintegrasi dengan 
prinsip keberlanjutan. Kebijakan ramah lingkungan dan perizinan yang pro ling- 
kungan merupakan batu uji yang konkret dalam melihat kreativitas dan inovasi 
kepala daerah dalam peningkatan daya saing daerah berkelanjutan.
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Selain beberapa faktor pendukung di atas, digitalisasi merupakan salah satu 
faktor kunci dalam peningkatan daya saing daerah berkelanjutan di era digital. 
Kehadiran platform digital dalam aktivitas ekonomi merupakan aktualisasi nilai 
globalisasi yang menekankan prinsip daya saing dalam realitanya. Konektivitas 
antar entitas ekonomi (produsen, distributor, dan konsumen) dalam aktivitas 
ekonomi semakin dimudahkan dengan hadirnya e-commerce. Selain itu, pada 
tataran kemudahan berusaha, tentunya perizinan yang telah terdigitalisasi akan 
memudahkan suatu usaha/kegiatan dalam mengurus perizinan sehingga men-
jadi sederhana, mudah, dan murah.

OSS sebagai platform perizinan online terbukti telah meningkatkan aktivitas 
penanaman modal di indonesia. Kemudahan berusaha yang didukung oleh ke-
hadiran OSS dan dukungan debirokratisasi melalui hadirnya DPMPTSP di daerah 
akhirnya terwujud secara optimal. Pertumbuhan investasi turut menghadirkan 
spiilover effect berupa penyerapan tenaga kerja yang akhirnya menghadirkan 
kesejahteraan di berbagai daerah. Buah nyata kemudahan berusaha tentunya 
menjadi bukti sahih kebutuhan akan digitalisasi dalam aktivitas perekonomian 
dari perizinan hingga usaha tersebut berjalan.

5.2 FaktOr PengHaMBat

5.2.1 Pilar lingkungan leStari

lingkungan yang buruk merupakan salah satu masalah sulitnya masyara-
kat untuk  keluar dari kemiskinan dan kelaparan. Terutama bagi mereka yang 
menggantungkan hidup pada sektor primer (pertanian, perkebunan, kehutanan). 
Jika kondisi lingkungan memburuk, tidak ada pertanian produktif yang dihasilkan. 
Kondisi lingkungan yang baik menjadi prasyarat pertanian yang produktif. Hal ini 
menegaskan bahwa bentuk ekonomi pertanian harus dibangun berlandaskan 
pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan sosial. 

Dokumen rencana Pembangunan jangka Panjang nasional (rPjPn) tahun 
2025 menyebutkan bahwa isu lingkungan hidup dan kebencanaan menjadi 
salah satu isu prioritas. Poin tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk 
menjaga keseimbangan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan pengelolaan SDA 
dan lingkungan masa kini dan mendatang. Pemanfatan ruang yang serasi antara 
penggunaan permukiman, aktivitas sosial, ekonomi, dan upaya konservasi me- 
rupakan salah satu jalan menghindari eksploitasi SDA. 
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namun, fakta menunjukkan pada 2019 terjadi peningkatan kejadian bencana 
mencapai 32.4 persen1. Kebencanaan tersebut sebagian besar akibat ulah ma-
nusia yang mengeksploitasi SDA secara berlebihan. Dampak yang timbul adalah 
banjir, tanah longsor, kebakaran, pencemaran, gempa bumi, puting beliung, dll. 
Masalah eksternal negatif dalam pilar lingkungan ini dikhawatirkan mereduksi 
manfaat ekonomi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. 

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan konsesi lahan (status kawasan 
hutan). Desain kewenangan mengurus dan mengatur sejumlah urusan, teru-
tama pada bidang kehutanan, perkebunan, dan kelautan sering menghambat 
daerah untuk menciptakan lingkungan lestari. Keterbatasan kewenangan mem-
buat daerah sulit mengoptimalkan potensi sumberdaya alam yang berguna bagi 
peningkatan daya saing daerah. Pembagian kewenangan yang jelas (vertikal dan 
horizontal) pusat dan daerah akan membantu daerah dalam memanfaatkan 
dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mencapai kondisi ini, membutuhkan 
dukungan kebijakan dan kelembagaan yang mampu mendorong daerah men-
gadopsi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pembangunannya.

Penelitian akib, (2012) yang menyebutkan pengaturan kelembagaan lingkun-
gan daerah masih terfokus pada pengendalian dampak lingkungan. Nomen-
klatur yang berbeda-beda dan pengaturan tata hubungan antar-kelembagaan 
yang belum jelas menjadi penghambat yang menyebabkan rendahnya daya saing 
daerah. Pembenahan kembali tatakelola (kewenangan) yang bersifat mandiri dan 
kuat menjadi alat untuk mencapai kondisi lingkungan yang lebih baik dari sebe- 
lumnya. Penguatan otonomi daerah menjadi jalan untuk perbaikan kelembagaan 
yang memberi ruang lebih luas bagi daerah dalam mengurus kewenangan ber-
dasarkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas.

5.2.2 Pilar ekOnOMi tangguH
Daya saing daerah berkelanjutan di indonesia masih berada pada peringkat 
sedang. Minimnya pengembangan potensi daerah menjadi salah satu faktor 
yang menghambat daya saing daerah. Kebertumpuan daerah pada salah satu 
sektor membuat daerah rentan mengalami kontraksi/guncangan ekonomi. Eks- 
plorasi potensi ekonomi lain (UMKM, ekowisata, agroindustri) perlu dilakukan, 
namun tetap memperhatikan keseimbangan keempat pilar DSDB. 

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019
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akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu, kebijakan stimulus melalui fasi- 
litas fiskal (insentif, subsidi, transfer ke daerah) dibutuhkan untuk menopang 
aktivitas perekonomian. Antisipasi ketidakpastian ekonomi global dan domes-
tik melalui penguatan cadangan risiko fiskal dan mitigasi risiko bencana dalam 
bentuk anggaran mutlak diperlukan. Fakta menunjukkan, daerah belum meman-
dang risiko fiskal sebagai hal penting, ditandai dengan minimnya anggaran untuk 
mitigasi bencana. Padahal stimulus fiskal (anggaran mitigasi) menjadi instrumen 
efektif bagi daerah untuk meminimalisir dampak ketidakpastian ekonomi, se- 
hingga aktivitas ekonomi tidak terganggu. 

Persoalan fiskal yang terbatas juga membuat sejumlah daerah kurang mem-
perhatikan dimensi keberlanjutan dalam setiap pilar DSDB. Rendahnya alokasi 
anggaran untuk lingkungan hidup menunjukkan bahwa daerah dan pusat belum 
menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai fokus kebijakan anggaran. 
Data Kemenkeu (2020) menunjukkan bahwa alokasi belanja APBN untuk perlin- 
dungan lingkungan hidup hanya 1.02 persen (18.4 triliun) dari total belanja APBN. 
Padahal secara fakta ancaman terhadap lingkungan hidup sangat besar, karena 
kondisi topografi daerah yang rawan bencana. Dengan kondisi seperti itu, seha-
rusnya kebijakan diarahkan pada aspek perlindungan lingkungan hidup. Ujung-
nya, hal tersebut menyebabkan daya saing masih rendah karena minimnya daya 
tahan/ketangguhan daerah dalam menghadapi kebencanaan. 

Disparitas antarwilayah menjadi salah satu penghambat daya saing. ini aki-
bat pembangunan yang tidak merata. Ketidakseimbangan ini terjadi karena bu-
ruknya distribusi alokasi pemanfaatan sumberdaya yang menciptakan inefisiensi 
dan tidak optimalnya tata kelola, ekonomi, sosial, serta lingkungan. Ketimpangan  
daerah tersebut menghasilkan struktur hubungan (interaksi pilar) yang saling 
memperlemah. 

infrastruktur (sosial, ekonomi) yang semakin kompetitif merupakan kunci 
utama dalam menarik investasi ke daerah. Pertumbuhan investasi terpusat 
di Pulau Jawa karena ditunjang kemudahan akses (infrastruktur). Jika mengacu 
pada dokumen Rentra Kementerian PUPR 201-2019, target pembangunan yang 
harus dicapai adalah pembangunan jalan baru (2.650 km), jalan tol (1.000 km), 
100 persen akses air minum dan sanitasi layak, dan 0 persen kawasan permu-
kiman kumuh perkotaan plus sejuta rumah layak huni dan terjangkau. Dengan 
demikian peningkatan infrastruktur (sosial dan ekonomi) perlu didorong agar 
tumbuh aktivitas usaha baru dan mendatangkan multiplier effect yang besar bagi 
daya saing berkelanjutan.
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5.2.3 Pilar SOSial inkluSiF

keberhasilan daerah dalam meningkatkan daya saing, salah satunya ber-
gantung pada kualitas sumberdaya manusia (SDM) di daerah. Tingkat sosio-
ekonomi masyarakat ikut menentukan upaya masyarakat dalam meningkatkan 
kesejahteraan akan berhasil atau tidak. Daerah yang memiliki kekayaan alam 
melimpah namun kualitas sumber daya manusianya terbatas, cenderung sulit 
berkembang. Tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, membuat kepala 
daerah sulit menggerakkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kese-
jahteraan di daerahnya. 

Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan dasar pembangunan inklusif yang 
berdaya saing. Kesehatan sangat penting bagi kesejahteraan dan pendidikan 
bersifat esensial bagi kehidupan. Keduanya bersifat fundamental dalam  menin-
gkatkan modal manusia. Setiap daerah harus mempersiapkan SDM yang unggul 
(modal manusia), mengingat pada 2030 Indonesia mendapat bonus demografi. 
Kondisi yang seharusnya menjadi momentum bagi daerah untuk meraih peluang 
emas untuk mendongkrak daya saing dan meningkatkan kesejahteraan jika di-
siapkan sejak dini. Namun, jika tingkat pendidikan dan kualitas SDM tidak diper-
baiki, dampaknya akan berlanjut, bahkan bertambah serius dengan masuknya 
generasi baru. 

Data menunjukkan bahwa kualitas SDM masih sangat rendah, yang ditandai 
dengan sebagian besar lulusan masih SD dan SMP. Data BPS (2019) menun-
jukkan penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh pekerja dengan latar 
belakang pendidikan SD sebesar 40.51 persen dan SMP sebesar 17.75 persen. 
Rendahnya pendidikan menyebabkan upah yang diterima juga kecil, yang ber-
pengaruh pada daya beli masyarakat. Integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi  
secara holistik dibutuhkan untuk mengelola pembangunan ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Sebab, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dapat 
mendorong terciptanya nilai-nilai baru. 

rendahnya kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh infrastruktur dasar 
yang minim. Ketersediaan sarana pendidikan, puskesmas, dan akses air bersih 
yang dapat diandalkan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Namun 
masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan infrastruktur, terutama ka-
wasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Hal yang perlu diapresiasi 
adalah keputusan pemerintah menempatkan infrastruktur sebagai prioritas ke-
bijakan pembangunan, dinilai sebagai pilihan yang logis dan strategis. 
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5.2.4 Pilar tata kelOla yang Baik

lemahnya tata kelembagaan dan peraturan yang menaungi pengelolaan hutan 
juga menjadi akar masalah terjadinya kerusakan hutan (Salim, 2010). Selain itu, 
kerusakan hutan dan SDA umumnya dimaknai sebagai akibat kurangnya peng- 
awasan dan masalah penegakan hukum (tumpang tindih, ketidakjelasan atu-
ran). Kedua hal tersebut menjadi penyebab terjadinya biaya transaksi tinggi, ti-
dak adanya kepastian hak dan akses masyarakat lokal terhadap SDA hutan, serta 
munculnya konflik penggunaan ruang. Keadaan ini tentu melumpuhkan ekonomi 
masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadikan hutan sebagai sumber uta-
ma perekonomian.  

terakhir, rendahnya daya saing daerah berkelanjutan disebabkan perenaca-
naan dan penganggaran yang tidak terfokus. Ketidakterpaduan seluruh keg-
iatan/program pembangunan menyebabkan daerah sulit mencapai sasaran prio- 
ritas pembangunan. Pendanaan yang tidak mengarah pada kegiatan dan sasaran 
tertentu, sebagai akibat dari tata kelola dan hubungan kerja yang tidak sinergis 
antarfungsi/kewenangan (money follow program). Pendekatan perencanaan yang 
holistik, tematik, dan terintegrasi (kejelasan pelaksana kegiatan dan sumber 
pembiayaan) mutlak diperlukan. 

Daerah-daerah perlu mengenali kelemahan dalam mendukung daya saing 
daerah berkelanjutan. tujuannya agar dapat melakukan perbaikan. Perlu pen-
elusuran lebih dalam faktor-faktor, variable, dan indikator-indikator agar setiap 
daerah dengan mudah mengembangkan kerangka daya saingnya. Keterlibatan 
stakeholders sebagai pelaku utama dalam perumusan setiap kebijakan akan men-
dorong terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, serta 
terwujudnya kebijakan publik yang berkualitas yang dapat diterima setiap orang.  

5.3 iMPlikaSi uu CiPta kerja Bagi DSDB

Pengesahan uu no. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja menandai lahirnya 
reformasi perizinan di indonesia. Reformasi dalam bentuk regulasi dengan 
pendekatan legislasi omnibus law ini menghadirkan angin segar bagi iklim in-
vestasi di Indonesia. Deregulasi melalui UU ini diyakini mampu mengatasi per-
soalan hyper regulasi dan timpang tindih di Indonesia. Upaya peningkatan daya 
saing Indonesia dalam skala global dapat terwujud melalui hadirnya regulasi ini.

agregasi peningkatan daya saing daerah berkelanjutan berawal dari komit-
men dan kerja keras daerah. Upaya peningkatan daya saing daerah melalui in-
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strumentasi kebijakan hendaknya menjadi daya dukung penguat bagi daerah. 
Keberadaan UU ini tentunya akan memberikan implikasi terhadap pilar-pilar pe-
nopang daya saing daerah berkelanjutan. Upaya peningkatan daya saing daerah 
tidak bisa dipisahkan dari komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelan-
jutan. Berikut ini adalah potensi implikasi UU Cipta Kerja terhadap pilar daya sa-
ing daerah berkelanjutan di Indonesia.

5.3.1 Pilar lingkungan leStari

keberlanjutan lingkungan adalah dimensi pembangunan daerah yang menjadi 
tuntutan pembangunan di masa kini. Pengelolaan SDA dapat dilakukan secara 
efisien melalui implementasi kebijakan yang mengarahkan pembangunan sesuai 
dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan ke- 
sejahteraan serta kualitas hidup masyarakat saat ini dan masa mendatang. 

Penguatan pilar lingkungan lestari dalam implementasi uu Cipta kerja dilaku-
kan melalui penguatan implikasi variabel pilar ini. Penguatan implikasi terse-
but tampak dalam upaya daerah menghadapi risiko lingkungan, perubahan atau 
konflik, maupun keterbatasan sumber daya alam. Selain itu, pengelolaan SDA 
dan lingkungan harus berazaskan pelestarian untuk menjamin kehidupan yang 
sehat sehingga menunjang kesejahteraan manusia. 

tata laksana uu Cipta kerja di daerah semestinya memperhatikan penguatan 
variabel di atas sebagai bagian dari daya saing daerah berkelanjutan. Implikasi 
yang berdaya ubah pada penguatan pilar lingkungan lestari akan berdampak pada 
tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah. Pengaturan regulasi 
dalam UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan sejumlah implikasi pada pilar ling-
kungan lestari. Adapun potensi implikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

•	 Pertama, pendekatan Risk Based Approach (rBa) memberikan simplifikasi 
proses izin usaha. Klasifikasi risiko dengan kriteria risiko rendah, risiko se-
dang, dan risiko tinggi menempatkan mitigasi risiko sebagai aspek utama 
dalam reformasi perizinan berusaha di Indonesia. Catatan penting bagi im-
plementasi RBA adalah perlunya akuntabilitas mekanisme perhitungan risiko 
sehingga dampak negatif perizinan berusaha terhadap kelestarian lingkungan 
dapat terhindarkan. 

•	 Kedua, ruu Cipta kerja menyempitkan partisipasi terkait para pihak yang 
terlibat dalam persetujuan aMDal. Mestinya, penetapan kriteria masyara-
kat terdampak memperhatikan jangkauan dampak (eksternalitas) baik dam-
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pak langsung (sektor-sektor terkait dan radius wilayah) maupun tak langsung 
(dampak yang terjadi pada daerah yang jauh dari suatu usaha yang berisiko). 
Partisipasi ini harus dimulai dari transparansi informasi dan akses sejak pen-
gumuman sebagai proses awal pelibatan publik dalam penyusunan AMDAL. 

•	 Ketiga, uu Cipta kerja mengatur persetujuan kelayakan lingkungan diberi-
kan Pusat atau Daerah. Terminologi “Pusat atau Daerah” dalam UU Cipta Kerja 
perlu dijelaskan secara lebih lanjut dalam peraturan turunan pelaksanaan UU 
ini. Kejelasan pembagian kewenangan tersebut dapat diejawantahkan dalam 
PP NSPK. Penggunaan kata “atau” dalam kerangka regulasi nasional menim-
bulkan ketidakpastian penyelenggaraan tata laksana oleh pemda. Kelemahan 
lainnya adalah pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan efektif lantaran 
keterbatasan kapasitas birokrasi dan benturan kewenangan.

•	 Keempat, keberadaan komisi Penilai amdal (kPa) sebagai penilai aMDal 
juga dihapuskan dan diganti pihak ketiga yang tersertifikasi. Penggunaan 
tenaga profesional bersertifikasi dilihat sebagai upaya pemerintah untuk 
menciptakan penataan proses perizinan usaha berbasis mutu, dengan jami- 
nan profesionalitas keahlian terkait. Namun, tantangannya, jumlah tenaga 
ahli bersertifikasi di sebagian daerah masih terbatas.

5.3.2 Pilar ekOnOMi tangguH

transformasi struktur ekonomi merupakan fenomena yang tidak bisa ter-
hindari seiring berjalannya waktu. Perubahan struktur yang fluktuatif mencer-
minkan bahwa struktur ekonomi pada dasarnya mengikuti pergerakan demand 
masyarakat. Peningkatan daya saing daerah berkelanjutan pada dasarnya meru-
pakan upaya konkret untuk menangkap peluang di balik transformasi tersebut. 
UU Cipta Kerja yang mengatur substansi sektoral menunjukkan adanya komit-
men adaptif dalam menyikapi transformasi struktur ekonomi di daerah. 

keberadaan pasal-pasal dalam uu Cipta kerja berpotensi menimbulkan im- 
plikasi bagi pilar ekonomi tangguh dalam kerangka daya saing daerah berkelan-
jutan. Keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infra- 
struktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan men-
jadi harapan baru dalam peningkatan daya saing daerah. Undang-undang Cipta 
kerja menjadi salah satu jalan dan jawaban melalui kemudahan berusaha di dae-
rah, di tengah kondisi tak menentu saat ini. Potensi implikasi dari implementasi 
UU ini adalah sebagai berikut: 
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•	 Pertama, penyederhanaan perizinan berusaha akan menghadirkan kemu-
dahan dan kepastian berinvestasi di daerah. Penerapan RBA dan simplifikasi 
business process perizinan berusaha akan menguatkan ekosistem investasi di 
daerah. Pada gilirannya penguatan tersebut akan memberikan spillover effect 
berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan fiskal dae-
rah. Kesejahteraan masyarakat sebagai ultimate goal otonomi daerah dapat 
tercapai melalui penguatan ekosistem investasi daerah. 

•	 Kedua, peralihan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik, terma-
suk bidang penanaman modal, mempersempit ruang daerah dalam meren-
canakan, menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. Secara konstitusional, perubahan ini ber-
tentangan dengan prinsip negara kesatuan yang mengakui keberadaan dae-
rah. Dan, secara teknis pelayanan perizinan dan dampak pembangunan, be-
risiko mengganggu keberlanjutan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola 
pembangunan ekonomi di daerah.

•	 Ketiga, pengaturan uu Cipta kerja berisko mengganggu keotonomian dae-
rah dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Misalnya, di bidang perda-
gangan dan industri, UU Cipta Kerja tidak hanya mengalihkan kewenangan 
pelayanan perizinan perdagangan dan industri, tetapi juga kewenangan ter-
kait perencanaan dan pengawasan pembangunan sektor perdagangan dan 
industri. Penetapan tarif pajak dan retribusi daerah berskala nasional juga 
berisiko mendistorsi kapasitas fiskal daerah.

5.3.3 Pilar SOSial inkluSiF

Pilar sosial inklusif menempatkan kemandirian individu sebagai modal utama 
untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Pembangunan sosial inklusif bertu-
juan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang mencakup pendidikan, ke- 
sehatan, ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan, serta mobilisasi dan me- 
ngelola sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup untuk mencapai keadi-
lan sosial. Pilar sosial inklusif yang timpang di Indonesia mengindikasikan adanya 
sejumlah tuntutan daya dukung kebijakan untuk mempersempit gap tersebut. 
Hadirnya UU Cipta Kerja sebagai bagian dari peningkatan daya saing diharapkan 
mampu memotivasi daerah untuk meningkatkan kualitas SDM di daerahnya.

Sahnya uu Cipta kerja menghadirkan angin segar berupa daya dukung pe- 
ningkatan lapangan pekerjaan di daerah. Potensi yang ada di depan mata ini se-
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mestinya dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas SDM serta mereduksi 
dampak sosial yang berpotensi mengganggu upaya cipta kerja di Indonesia. Pe- 
ngentasan kemiskinan dan kriminalitas akan menjadi hilir dari proses cipta kerja 
yang berdaya ubah di daerah. Beberapa potensi implikasi yang akan mempe- 
ngaruhi pilar sosial inklusif dalam implementasi UU Cipta Kerja adalah berikut ini:

•	 Pertama, reformasi pengaturan ketenagakerjaan dalam uu Cipta kerja 
menghadirkan perubahan dalam butir-butir pasal terkait. Perubahan ter-
kait kompensasi PHK yang menurun akan menciptakan upah yang lebih 
kompetitif dengan negara tetangga. Upah berdaya saing sebagai dampak 
pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja akan menarik minat in-
vestor untuk berinvestasi di Indonesia.

•	 Kedua, pelaku usaha (besar dan uMkM) mampu mempunyai kesempatan 
yang sama dalam mengurus perizinan kemudahan berusaha (perizinan 
dasar dan perizinan sektoral). Kemudahan ini akan berdampak pada pe- 
ningkatan investasi, terbukanya kesempatan kerja, serta menunjang terca-
painya ultimate goal otonomi daerah, yakni kesejahteraan masyarakat. Na-
mun, pengaturan perizinan berusaha dalam beleid ini belum menyentuh sisi 
inklusivitas pada kelompok rentan. Untuk itu, sebagai tindak lanjut peraturan 
turunan UU ini harus memastikan ketentuan afirmatif bagi kelompok rentan. 

•	 Ketiga, kewenangan terkait perizinan fasilitas layanan fasilitas kesehatan 
ditarik ke pusat, bukan di daerah. Perubahan ini dikhawatirkan akan men-
imbulkan polemik dan menggerus kewenangan pemda dalam memfasilitasi 
kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Pemerintah daerah sebagai 
entitas pemerintah konstitusional terdekat di daerah semestinya diberikan 
keleluasaan untuk mengatur perizinan berusaha terkait fasilitas kesehatan 
di daerah.

5.3.4 Pilar tata kelOla yang Baik

tata kelola akuntabel dapat terwujud bila pemda berupaya terus memastikan 
isi kebijakan, desain kelembagaan dan kinerja birokrasi yang mampu men-
jawab kebutuhan layanan dari berbagai stakeholders. Daerah-daerah yang 
inovatif menjadikan tata kelola sebagai instrumen untuk bersaing dan menge-
jar ketertinggalan. Bermodalkan tata kelola dalam arti luas, banyak negara dan 
daerah yang langka sumber daya justru makmur ekonomi dan baik layanan pu- 
bliknya. Namun pengaturan dalam UU Cipta Kerja berisiko mengganggu keber-
lanjutan tata kelola di daerah, yakni: 
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•	 Pertama, pada dimensi kelembagaan, peralihan sejumlah kewenangan ke 
Pusat mereduksi peran Daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan publik. 
RUU Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian kewenangan bagi daerah dalam 
mengatur dan mengurus sejumlah urusan dan layanan publik. Hal ini menjadi 
atensi serius, mengingat pemerintah daerah sebagai entitas pemerintahan 
terdekat masyarakat kerapkali menjadi tempat mengadu masyarakat bila ter-
dapat persoalan dalam proses perizinan di daerah.

•	 Kedua, pada dimensi pelayanan, pendekatan rBa akan memberi kemuda-
han dalam perizinan berusaha, namun sulit dilaksanakan di tingkat dae-
rah. Keterbatasan SDM dan infrastruktur pelayanan (yang berada di domain 
kewenangan Pusat) berisiko menimbulkan masalah hubungan antara ma-
syarakat dan Pemda. Letak geografis Indonesia yang terbentang dari Sabang 
hingga Merauke menuntut adanya persebaran yang merata terkait teknis 
pelaksanaan RBA di daerah. Pemerataan kualitas SDM menjadi kunci keber-
hasilan penerapan RBA dalam proses perizinan bagi jenis usaha berisiko tinggi 
di daerah.

•	 Ketiga, penarikan kewenangan ke Pusat membuat daerah kehilangan fon-
dasi dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangannya. 
Daerah merupakan “negara” yang mengetahui konteks dan lokalitas sebuah 
daerah. Kehilangan kewenangan ini akan berisiko menimbulkan dampak 
negatif, baik terhadap keberlanjutan tata kelola, maupun keberlanjutan ling-
kungan alam, sosial, dan ekonomi di daerah. Selain itu kewenangan yang ada 
di pusat atau daerah (persetujuan lingkungan dan bangunan) tidak memberi-
kan kepastian kewenangan di daerah. Untuk itu, PPNSPK harus dapat me-
mastikan soal pengaturan kewenangan ini.
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6. PenutuP

6.1 keSiMPulan

Profil daya saing menunjukan kinerja berskala sedang (aspek derajat daya 
saing), timpang secara kewilayahan (aspek sebaran daya saing), serta belum 
sepenuhnya dibangun di atas pilar-pilar berkelanjutan (aspek keseimbangan 
daya siang). Pilar lingkungan lestari, ekonomi tangguh, sosial inklusif, dan tata 
kelola yang baik, belum memiliki posisi yang setara dan kontribusi yang sama 
dalam menciptakan dan menentukan daya saing daerah berkelanjutan. Kondisi 
ini terutama tampak pada gambaran capaian daya saing daerah-daerah yang 
menempati papan tengah dan bawah. Daerah-daerah berperingkat tinggi meraih 
keunggulan pada setiap pilar daya saing daerah berkelanjutan. Sementara dae-
rah-daerah berperingkat sedang dan rendah, memiliki capaian yang bervariatif 
pada setiap pilar.

ketimpangan daya saing daerah berkelanjutan antar-wilayah masih tinggi. Se-
bagian besar (71.94 persen) daerah yang memiliki IDSDB di atas rata-rata nasi-
onal, berada di Kawasan Barat Indonesia. Disparitas ini terjadi karena perbedaan 
kontribusi pilar ekonomi (infrastruktur ekonomi, ekosistem investasi, kemam-
puan keuangan daerah) dan pilar sosial inklusif (kualitas sumber daya manusia). 
Daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia masih memiliki kekurangan pada 
kedua pilar tersebut. Meskipun kaya dari sisi sumber daya alam, tanpa dukungan 
kualitas leadership dan governance yang berkualitas maka daerah-daerah di be-
lahan timur Indonesia akan sulit mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah di 
Jawa-Bali dan bahkan Sumatera.

elemen pengungkit bagi daya saing daerah ditentukan kinerja dan interaksi 
antara faktor-faktor pendukung dan penghambat. Sisi pendukung terutama 
disumbang faktor keberadaan SDA yang memadai (endowment) dan ketersediaan 
infrastruktur ekonomi dan sosial. Sedangkan sisi penghambat muncul dari desain 
kewenangan antar-level pemerintahan, kualitas perencanaan dan keterbatasan 
anggaran, serta kualitas sumber daya manusia. Keberadaan faktor pendukung 
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dan penghambat DSDB ini bervariasi antardaerah sehingga membutuhkan inter-
vensi kebijakan yang berbeda-beda. Kepemimpinan seorang Kepala Daerah dan 
sistem (birokrasi) menjadi kunci dalam mengelola sumber daya dan merespon 
tantangan yang ada.

6.2. Catatan akHir
Pertama, pembangunan daerah harus memperhatikan prinisp-prinsip keber-
lanjutan melalui keseimbangan kebijakan dan perhatian terhadap lingkungan 
lestari, ekonomi tangguh, sosial inklusif dan tata kelola yang baik. Keberim-
bangan ini diharapkan mampu menyudahi dikotomi antara ekonomi dan pilar-
pilar lain yang menjadi masalah paradigma dan strategi pembvangunan kita 
selama ini. Selain itu, keberimbangan ini penting mengingat sejumlah daerah 
mengalami turbulensi pada sebagai dampak wabah Covid-19. 

kedua, inovasi berbasis prinsip berkelanjutan mesti menjadi prioritas dae-
rah kaya SDa sebagai fondasi perekonomian daerah. Penggunaan SDA tanpa 
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan berimplikasi negatif 
bagi daya saing daerah berkelanjutan di masa depan. Penerapan kebijakan su-
dah semestinya memperhitungkan kondisi lingkungan yang selama ini diabaikan. 
Struktur kesempatan bagi masyarakat perlu dibuka untuk merangsang partisi-
pasi dan dukungan publik dalam peningkatan daya saing berkelanjutan.

ketiga, daerah harus melakukan perbaikan pada pilar tata kelola yang baik un-
tuk mendorong daya saing daerah berkelanjutan. Tidak ada pilihan lain, gover-
nansi menjadi ekosistem pembangunan dan membangun daya saing ke depan.  
Keberhasilan menarik investasi terletak pada kemampuan tata pemerintahan 
yang mewujud dalam skema perencanaan dan penganggaran yang terfokus, 
sistem pelayanan smart dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

keempat, penguatan otonomi daerah melalui perbaikan kebijakan kelem-
bagaan yang memberi ruang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengelola 
urusan strategis ekonomi berbasis prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan eks- 
ternalitas. Kerusakan hutan dan SDA umumnya dimaknai karena pengawasan, 
pengendalian dan penegakan hukum yang lemah. Hal ini terjadi karena rentang 
kendali dan jarak yang jauh antara instansi pengawas dan pengendalian dengan 
locus kegiatan usaha dan sumber daya alam di daerah. Padahal, kabupaten me- 
rupakan entitas yuridiktif dan administratif yang bisa melakukan pengawasan 
dan penataan atas SDA yang ada di daerahnya.
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kelima, daerah didorong untuk memprioritas kebijakan dan program investasi 
hijau.  Investasi ini berpotensi meningkatkan daya saing daerah berkelanjutan dan 
sistem kehidupan manusia ke depan. Jasa lingkungan, misalnya, menjadi modali- 
tas bagi kita dalam menghadapi pandemi (covid-19, dll) dan masalah-masalah 
kesehatan yang kita hadapi hari ini. Investasi hijau memiliki kekuatan khas dalam 
menjaga keseimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang bertujuan untuk 
menjaga keberlangsungan perekonomian dan kehidupan di muka bumi. Melalui 
perubahan paradigma pembangunan ini, segenap pemangku peran dalam tata 
kelola di daerah didorong untuk mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi 
alam secara berkeseimbangan, berkelanjutan dan berkeadilan. 
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ranking kaBuPaten lingkungan ekOnOMi SOSial tata kelOla iDSDB

1 BADUNG 52.041 79.220 69.118 76.389 68.305
2 MUSI BANYUASIN 57.565 62.269 58.835 81.944 64.476
3 TANA TIDUNG 60.569 66.432 64.833 62.500 63.544
4 KEDIRI 57.455 60.949 57.595 73.611 62.073
5 BATANG HARI 57.920 54.892 57.962 76.389 61.253
6 KUDUS 56.695 61.548 57.403 68.056 60.763
7 GIANYAR 53.471 63.311 67.229 59.722 60.719
8 TABANAN 62.544 51.368 66.747 62.500 60.506
9 BOJONEGORO 55.569 67.213 57.235 62.500 60.459

10 PASURUAN 55.924 62.983 54.788 68.056 60.199
11 KUTAI KARTANEGARA 54.169 72.511 52.952 62.500 60.046
12 BLITAR 53.636 58.141 58.432 70.833 59.939
13 GUNUNG KIDUL 47.848 58.369 64.832 70.833 59.844
14 BULELENG 54.595 54.571 60.626 70.833 59.807
15 KARANG ASEM 53.344 51.980 66.188 68.056 59.449
16 OGAN ILIR 60.985 55.324 60.077 61.111 59.325
17 BENGKAYANG 62.334 46.474 57.880 73.611 59.272
18 KOLAKA 55.345 58.507 60.241 62.500 59.090
19 KLUNGKUNG 61.853 46.550 64.582 65.278 59.026
20 MUARA ENIM 60.618 47.986 54.278 76.389 58.931
21 PONOROGO 49.639 58.182 58.907 70.833 58.919
22 BANGLI 52.904 51.986 69.602 62.500 58.812
23 INDRAGIRI HULU 59.215 63.111 55.823 56.944 58.708
24 KERINCI 58.185 57.833 58.681 59.722 58.601
25 MALANG 56.284 57.918 52.386 68.056 58.388
26 SUMENEP 51.577 45.150 70.143 70.833 58.322
27 SLEMAN 55.259 51.669 50.155 80.556 58.279
28 BOGOR 52.048 70.455 47.925 65.278 58.199
29 MAGELANG 52.539 58.784 55.631 66.667 58.176
30 ACEH TENGAH 50.078 55.340 64.453 63.889 58.121
31 TULUNGAGUNG 54.969 57.700 54.517 65.278 57.963
32 DEMAK 56.344 51.258 52.970 73.611 57.929
33 PAMEKASAN 53.661 52.159 64.109 62.500 57.869

laMPiran 1. Peringkat Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan
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ranking kaBuPaten lingkungan ekOnOMi SOSial tata kelOla iDSDB

34 MUSI RAWAS 58.763 50.038 58.385 65.278 57.858
35 PURBALINGGA 56.141 52.632 56.772 66.667 57.829
36 BANTAENG 52.993 56.853 62.047 59.722 57.804
37 TEBO 60.722 53.036 60.496 56.944 57.713
38 SEMARANG 55.794 48.186 61.862 66.667 57.705
39 OGAN KOMERING ULU TIMUR 59.758 55.453 56.020 59.722 57.703
40 BEKASI 55.974 68.565 56.036 51.389 57.658
41 LANGKAT 56.508 55.288 55.293 63.889 57.638
42 WAY KANAN 59.695 54.163 58.380 58.333 57.604
43 PELALAWAN 57.471 51.390 60.747 61.111 57.543
44 SAROLANGUN 54.781 52.243 58.623 65.278 57.527
45 BANYUWANGI 55.010 46.900 56.450 75.000 57.489
46 JEMBRANA 53.228 46.888 61.766 70.833 57.484
47 SIAK 52.025 62.933 61.002 54.167 57.351
48 BANTUL 43.406 61.101 54.365 75.000 57.345
49 SRAGEN 57.663 45.761 57.744 70.833 57.317
50 BERAU 58.251 56.711 54.532 59.722 57.271
51 PROBOLINGGO 56.189 50.950 57.553 65.278 57.267
52 SUMBAWA BARAT 55.556 53.834 57.521 62.500 57.263
53 BANGKA SELATAN 60.307 48.860 63.410 56.944 57.113
54 BANGKA TENGAH 53.229 47.515 61.706 68.056 57.088
55 OGAN KOMERING ULU 57.322 46.856 61.841 63.889 57.075
56 KULON PROGO 47.720 56.241 61.792 63.889 57.053
57 TAPIN 54.837 57.375 57.373 58.333 56.965
58 ROKAN HULU 50.220 54.014 62.084 62.500 56.959
59 TOBA SAMOSIR 59.432 56.686 62.478 50.000 56.957
60 JEPARA 53.747 53.137 58.506 62.500 56.847
61 CILACAP 51.147 56.440 53.091 68.056 56.829
62 TANJUNG JABUNG BARAT 55.432 56.258 54.661 61.111 56.812
63 SAMBAS 58.465 51.985 63.061 54.167 56.763
64 BELITUNG TIMUR 48.303 54.939 65.416 59.722 56.744
65 BENGKALIS 50.768 69.192 54.395 54.167 56.720
66 OGAN KOMERING ULU SELATAN 55.871 52.792 57.131 61.111 56.648
67 KEBUMEN 50.957 54.032 57.169 65.278 56.617
68 KUANTAN SINGINGI 54.950 45.248 60.211 68.056 56.497
69 MAGETAN 58.406 42.058 58.381 70.833 56.455
70 MINAHASA 54.413 39.470 64.996 59.722 56.430
71 TULANGBAWANG BARAT 51.295 53.068 58.019 63.889 56.361
72 NAGAN RAYA 55.218 53.871 61.040 55.556 56.356
73 HULU SUNGAI SELATAN 55.041 56.376 59.895 54.167 56.328
74 KARIMUN 54.192 57.845 53.719 59.722 56.314
75 GROBOGAN 55.387 55.439 53.478 61.111 56.283
76 GORONTALO 57.076 50.700 57.877 59.722 56.238
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77 BANDUNG 48.530 51.388 52.473 76.389 56.229
78 SIDOARJO 55.158 53.263 49.786 68.056 56.170
79 MAJALENGKA 55.997 45.291 59.771 65.278 56.086
80 TANGERANG 57.755 51.925 50.470 65.278 56.065
81 PAKPAK BHARAT 56.139 43.843 68.589 58.333 56.019
82 LABUHAN BATU UTARA 52.182 49.931 56.587 66.667 55.993
83 ACEH BARAT 51.352 56.799 62.146 54.167 55.977
84 BANGGAI 53.416 52.803 57.969 59.722 55.901
85 WONOGIRI 54.228 43.953 57.687 70.833 55.864
86 REJANG LEBONG 51.029 54.854 57.594 59.722 55.704
87 GRESIK 54.180 50.783 52.482 66.667 55.702
88 LAMONGAN 53.972 44.350 57.858 69.444 55.689
89 SUKOHARJO 61.375 42.637 57.419 63.889 55.663
90 BUTON 66.310 51.758 62.676 44.444 55.606
91 TRENGGALEK 44.346 58.333 56.314 65.278 55.531
92 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 56.243 55.707 60.504 50.000 55.486
93 PURWOREJO 49.522 43.077 59.165 75.000 55.468
94 BANYUMAS 54.841 50.258 52.585 65.278 55.460
95 KLATEN 57.198 41.973 55.618 70.833 55.456
96 BANJARNEGARA 49.093 56.022 54.953 62.500 55.439
97 PACITAN 45.758 51.493 64.126 62.500 55.435
98 LEBAK 53.077 53.769 49.625 66.667 55.432
99 KUTAI BARAT 54.942 53.139 54.066 59.722 55.411

100 TUBAN 53.662 59.503 54.432 54.167 55.392
101 MOJOKERTO 53.285 47.204 57.337 65.278 55.392
102 PATI 57.089 54.928 50.091 59.722 55.343
103 OGAN KOMERING ILIR 54.359 53.017 54.381 59.722 55.312
104 TEMANGGUNG 50.955 43.050 59.949 70.833 55.245
105 TULANGBAWANG 54.795 43.652 56.078 69.444 55.245
106 TABALONG 56.649 46.174 56.910 62.500 55.229
107 LAMPUNG SELATAN 58.030 50.294 57.080 55.556 55.156
108 PEKALONGAN 58.023 43.971 56.751 63.889 55.149
109 NUNUKAN 57.682 53.186 61.500 48.611 55.032
110 BOYOLALI 56.289 43.630 57.170 65.278 55.022
111 BARRU 52.128 51.723 59.565 56.944 54.992
112 PIDIE 55.244 55.096 58.327 51.389 54.959
113 BONE 58.568 53.685 59.591 48.611 54.936
114 INDRAMAYU 58.028 43.152 55.246 65.278 54.818
115 MERANGIN 56.954 43.940 55.197 65.278 54.798
116 BINTAN 51.200 51.435 54.679 62.500 54.772
117 BANYU ASIN 56.308 49.616 56.530 56.944 54.762
118 GARUT 47.806 57.658 54.627 59.722 54.761
119 MADIUN 52.687 39.446 61.078 70.833 54.759
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120 PASIR 55.521 50.258 57.897 55.556 54.734
121 MALINAU 60.418 55.369 59.996 44.444 54.650
122 SUBANG 53.816 54.382 53.196 56.944 54.566
123 LOMBOK TIMUR 59.227 48.535 55.498 55.556 54.562
124 LOMBOK UTARA 46.328 48.836 65.503 59.722 54.544
125 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 52.014 52.913 60.827 52.778 54.520
126 MERAUKE 59.520 48.148 55.430 55.556 54.504
127 BENER MERIAH 59.815 38.800 66.735 56.944 54.496
128 BARITO UTARA 47.356 53.775 60.751 56.944 54.480
129 MUKOMUKO 52.642 47.360 57.800 61.111 54.475
130 KOTAWARINGIN BARAT 54.425 45.357 67.589 52.778 54.474
131 SERDANG BEDAGAI 53.913 51.911 55.123 56.944 54.442
132 BONDOWOSO 53.958 48.854 61.513 54.167 54.439
133 BANJAR 47.559 57.982 55.848 56.944 54.418
134 KONAWE KEPULAUAN 56.863 47.550 59.742 54.167 54.388
135 LAMPUNG BARAT 48.251 41.075 62.304 70.833 54.382
136 BANGKA BARAT 57.646 47.845 61.678 51.389 54.375
137 MUSI RAWAS UTARA 56.169 48.398 52.092 61.111 54.238
138 PENAJAM PASER UTARA 47.207 57.317 54.800 58.333 54.231
139 KATINGAN 54.248 50.938 60.905 51.389 54.229
140 LOMBOK TENGAH 58.917 50.844 66.956 43.056 54.209
141 NATUNA 52.433 44.430 61.654 59.722 54.118
142 AGAM 54.243 46.568 62.669 54.167 54.113
143 SOPPENG 50.269 53.874 59.851 52.778 54.082
144 PURWAKARTA 57.882 55.789 44.289 59.722 54.061
145 GOWA 50.400 53.547 52.938 59.722 54.047
146 BANGKA 58.207 42.166 60.934 56.944 54.021
147 TANJUNG JABUNG TIMUR 49.637 48.888 60.045 58.333 53.995
148 SINTANG 58.616 44.507 58.619 55.556 53.988
149 PIDIE JAYA 56.188 40.194 64.391 58.333 53.968
150 EMPAT LAWANG 59.454 52.093 51.433 52.778 53.847
151 KENDAL 57.134 41.745 56.124 62.500 53.781
152 HUMBANG HASUNDUTAN 61.017 37.987 63.233 56.944 53.749
153 BULONGAN 53.852 59.220 60.728 43.056 53.737
154 MINAHASA TENGGARA 54.413 39.470 64.996 59.722 53.734
155 LAMPUNG TENGAH 57.149 41.166 59.326 59.722 53.732
156 MAMUJU 52.620 54.625 59.615 48.611 53.723
157 TASIKMALAYA 51.862 42.423 55.605 68.056 53.717
158 PULANG PISAU 54.920 54.293 69.317 40.278 53.715
159 KEPULAUAN TALAUD 59.687 43.132 64.025 50.000 53.580
160 PINRANG 54.851 39.120 58.811 65.278 53.574
161 NGAWI 55.267 38.701 56.478 68.056 53.547
162 KEPULAUAN MENTAWAI 56.949 40.976 64.973 54.167 53.533
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163 ACEH TIMUR 52.363 52.351 51.194 58.333 53.490
164 CIREBON 55.758 50.754 44.071 65.278 53.416
165 PRINGSEWU 49.679 51.437 61.784 51.389 53.370
166 TEGAL 56.767 41.769 50.236 68.056 53.359
167 SUKABUMI 51.842 50.935 51.387 59.722 53.355
168 TANGGAMUS 52.210 43.059 57.504 62.500 53.315
169 KUNINGAN 57.139 43.608 51.816 62.500 53.298
170 SINJAI 53.457 40.704 62.038 59.722 53.286
171 SIJUNJUNG 47.903 44.581 60.010 62.500 53.199
172 BOMBANA 54.181 49.828 62.719 47.222 53.176
173 REMBANG 56.109 42.804 54.225 61.111 53.114
174 SUKAMARA 58.852 40.964 59.373 55.556 53.103
175 LAMPUNG TIMUR 54.679 44.908 59.701 54.167 53.084
176 KARO 57.794 50.843 62.104 43.056 52.944
177 CIAMIS 48.501 42.660 60.738 62.500 52.939
178 BONE BOLANGO 52.488 48.323 60.018 51.389 52.886
179 SUMEDANG 47.935 53.426 51.079 59.722 52.869
180 LOMBOK BARAT 53.452 52.867 68.395 40.278 52.821
181 KARANGANYAR 55.810 39.252 59.390 59.722 52.797
182 LINGGA 56.445 52.359 61.055 43.056 52.795
183 GAYO LUES 84.087 40.556 60.682 37.500 52.780
184 KAMPAR 55.663 60.151 57.461 40.278 52.761
185 LAHAT 57.645 46.338 56.445 51.389 52.759
186 BARITO KUALA 53.566 55.926 56.329 45.833 52.736
187 KAPUAS 53.279 43.210 56.229 59.722 52.730
188 SORONG 61.836 51.229 56.569 43.056 52.704
189 PEMALANG 56.911 43.026 51.518 61.111 52.693
190 WAJO 55.048 41.185 61.161 55.556 52.683
191 SIKKA 58.668 42.272 55.741 55.556 52.643
192 KUTAI TIMUR 57.168 59.920 52.031 43.056 52.633
193 LAMANDAU 53.296 38.372 65.844 56.944 52.622
194 PADANG LAWAS UTARA 55.732 48.017 57.104 50.000 52.576
195 JOMBANG 50.626 48.697 51.870 59.722 52.569
196 LUMAJANG 53.847 41.156 57.690 59.722 52.566
197 PESISIR BARAT 58.175 36.905 60.710 58.333 52.511
198 POSO 52.875 38.108 63.100 59.722 52.494
199 SITUBONDO 45.780 42.715 59.303 65.278 52.454
200 BENGKULU SELATAN 48.098 54.568 57.473 50.000 52.405
201 KOTA BARU 54.662 42.303 52.059 62.500 52.373
202 BUNGO 55.621 47.603 55.251 51.389 52.362
203 MAJENE 52.285 41.391 52.882 65.278 52.280
204 BANDUNG BARAT 52.032 41.863 54.533 62.500 52.199
205 POHUWATO 48.561 43.752 58.507 59.722 52.198
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206 KAYONG UTARA 53.552 51.827 64.183 41.667 52.196
207 SELUMA 49.684 46.310 61.075 52.778 52.186
208 PARIGI MOUTONG 49.997 47.183 57.652 54.167 52.097
209 SANGGAU 55.403 43.158 58.104 52.778 52.037
210 WAKATOBI 54.905 43.512 63.106 48.611 52.030
211 TANAH LAUT 47.905 41.569 61.541 59.722 52.013
212 TANAH BUMBU 52.595 43.419 51.272 62.500 52.011
213 SUMBAWA 53.579 41.066 52.855 62.500 51.923
214 KOLAKA TIMUR 53.656 39.387 61.872 55.556 51.915
215 LUWU UTARA 45.866 47.511 61.332 54.167 51.871
216 KUBU RAYA 52.419 40.071 61.820 55.556 51.825
217 MOROWALI UTARA 54.877 38.260 58.861 58.333 51.817
218 MEMPAWAH 47.762 54.098 60.450 45.833 51.726
219 KARAWANG 54.826 48.427 45.141 59.722 51.724
220 KEPAHIANG 43.826 50.518 60.681 52.778 51.602
221 SIDENRENG RAPPANG 56.720 36.513 58.625 58.333 51.588
222 SERANG 48.930 46.261 51.046 61.111 51.549
223 LAMPUNG UTARA 57.677 50.449 52.369 45.833 51.408
224 PANGANDARAN 49.253 40.991 60.363 56.944 51.326
225 TAKALAR 56.680 48.499 60.449 41.667 51.296
226 KONAWE SELATAN 56.183 36.171 59.778 56.944 51.285
227 KEPULAUAN ANAMBAS 42.670 55.071 58.680 50.000 51.242
228 BANGGAI KEPULAUAN 53.485 36.048 64.152 55.556 51.199
229 SIGI 52.738 36.646 59.387 59.722 51.168
230 ACEH JAYA 57.362 37.891 63.049 50.000 51.163
231 BIREUEN 51.230 35.830 60.878 61.111 51.120
232 SAMPANG 57.104 33.315 65.745 54.167 51.018
233 SIAU TAGULANDANG BIARO 54.000 40.321 63.991 48.611 51.015
234 MESUJI 54.443 40.341 64.960 47.222 50.947
235 KONAWE 53.156 48.125 57.317 45.833 50.915
236 TORAJA UTARA 56.778 49.668 63.518 37.500 50.909
237 PULAU MOROTAI 51.492 47.257 62.024 44.444 50.891
238 ACEH UTARA 50.680 55.211 52.264 45.833 50.882
239 MOROWALI 57.296 46.804 62.007 40.278 50.872
240 BALANGAN 47.494 45.120 60.804 51.389 50.869
241 TAPANULI UTARA 63.027 51.857 63.042 31.944 50.651
242 BELU 54.799 52.662 51.206 44.444 50.623
243 LEBONG 46.175 47.755 61.220 48.611 50.613
244 BLORA 57.796 39.829 52.620 54.167 50.611
245 WONOSOBO 48.617 40.562 55.642 59.722 50.595
246 PESAWARAN 50.659 46.777 60.225 45.833 50.572
247 TOJO UNA UNA 44.248 37.779 63.648 61.111 50.496
248 HALMAHERA BARAT 51.937 41.854 58.070 51.389 50.467



99

Lampiran

ranking kaBuPaten lingkungan ekOnOMi SOSial tata kelOla iDSDB

249 TANA TORAJA 56.827 52.690 62.266 34.722 50.441
250 KEPULAUAN SELAYAR 54.813 31.057 68.155 55.556 50.387
251 BIMA 54.904 33.193 59.122 59.722 50.366
252 BATANG 57.920 54.892 57.962 76.389 50.275
253 DAIRI 58.394 38.179 62.385 45.833 50.248
254 KEPULAUAN MERANTI 48.808 37.732 60.557 56.944 50.200
255 BREBES 53.384 40.613 50.670 56.944 50.011
256 BUOL 47.697 35.430 55.407 66.667 49.984
257 BULUKUMBA 54.114 53.357 62.097 34.722 49.951
258 KETAPANG 57.770 38.517 55.712 50.000 49.896
259 JENEPONTO 55.090 36.552 64.866 47.222 49.835
260 KEPULAUAN SANGIHE 57.396 51.723 59.814 34.722 49.831
261 ACEH BESAR 50.858 43.151 54.671 51.389 49.830
262 BURU 54.847 46.691 59.595 40.278 49.793
263 ACEH TAMIANG 53.887 39.435 54.685 52.778 49.765
264 PADANG LAWAS 57.557 52.206 53.691 37.500 49.595
265 GUNUNG MAS 50.468 34.915 63.349 54.167 49.588
266 SERUYAN 56.401 30.638 60.983 56.944 49.494
267 SOLOK 46.795 41.060 60.584 51.389 49.455
268 TOLI TOLI 54.228 39.439 57.205 48.611 49.383
269 MELAWI 52.065 44.951 58.642 43.056 49.304
270 BARITO SELATAN 53.917 52.500 65.338 31.944 49.302
271 MALUKU TENGAH 52.283 38.478 48.867 59.722 49.224
272 KONAWE UTARA 53.363 53.784 54.502 37.500 49.214
273 POLEWALI MANDAR 54.988 41.237 56.395 45.833 49.203
274 TANAH DATAR 51.648 32.520 64.030 54.167 49.128
275 NGANJUK 50.162 51.517 55.650 40.278 49.058
276 MIMIKA 61.580 40.437 38.004 61.111 49.039
277 TAPANULI SELATAN 55.540 52.619 56.837 34.722 49.006
278 LIMA PULUH KOTA 52.709 32.304 64.022 52.778 48.976
279 INDRAGIRI HILIR 46.236 39.688 62.250 50.000 48.886
280 KOLAKA UTARA 52.528 37.629 66.901 43.056 48.848
281 MURUNG RAYA 52.063 32.732 59.719 55.556 48.763
282 PESISIR SELATAN 50.655 30.136 58.693 62.500 48.646
283 JAYAPURA 60.843 44.918 47.349 43.056 48.584
284 BANGKALAN 51.720 34.006 52.607 59.722 48.484
285 MAROS 48.436 37.408 56.288 54.167 48.481
286 KAPUAS HULU 59.049 33.503 60.220 45.833 48.340
287 ENREKANG 52.533 33.600 61.461 50.000 48.260
288 ACEH BARAT DAYA 48.157 42.679 58.335 44.444 48.046
289 BOLAANG MONGONDOW 53.024 50.348 57.402 34.722 48.028
290 MANDAILING NATAL 51.116 47.414 49.353 44.444 48.018
291 SERAM BAGIAN BARAT 58.745 31.059 54.906 52.778 47.952
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292 LEMBATA 51.097 40.637 58.899 43.056 47.903
293 SEKADAU 52.649 32.238 60.360 51.389 47.901
294 KAUR 52.955 35.027 59.862 47.222 47.852
295 TIMOR TENGAH UTARA 57.343 50.790 61.700 29.167 47.847
296 MAMUJU UTARA 53.784 41.268 54.581 43.056 47.790
297 JEMBER 51.544 42.785 51.365 45.833 47.734
298 PADANG PARIAMAN 43.838 35.278 56.143 59.722 47.720
299 NABIRE 59.111 31.195 50.337 55.556 47.653
300 MANGGARAI TIMUR 54.454 31.640 79.041 37.500 47.538
301 SIMALUNGUN 67.360 36.727 54.965 37.500 47.520
302 PANDEGLANG 50.544 37.932 44.446 59.722 47.496
303 KUPANG 55.192 43.857 50.425 41.667 47.488
304 LANDAK 50.054 32.695 57.270 54.167 47.467
305 TAPANULI TENGAH 53.020 37.223 49.610 51.389 47.361
306 BOLAANG MONGONDOW UTARA 50.867 35.220 63.078 44.444 47.340
307 MUARO JAMBI 58.976 38.896 58.288 37.500 47.320
308 ROTE NDAO 53.256 32.970 59.964 47.222 47.221
309 BATU BARA 56.241 37.673 52.044 44.444 47.051
310 SIMEULUE 55.191 36.535 56.382 43.056 47.037
311 MUNA BARAT 56.675 33.112 51.778 50.000 46.949
312 MINAHASA SELATAN 52.299 39.385 57.653 40.278 46.766
313 MINAHASA UTARA 54.851 46.467 57.978 31.944 46.612
314 BENGKULU TENGAH 44.463 37.018 57.111 50.000 46.561
315 KOTAWARINGIN TIMUR 51.075 40.923 59.545 37.500 46.480
316 ACEH SINGKIL 50.545 38.470 49.109 48.611 46.417
317 ALOR 57.137 32.556 52.665 47.222 46.377
318 DHARMAS RAYA 54.464 32.725 60.142 43.056 46.350
319 MANGGARAI BARAT 56.094 32.809 66.853 37.500 46.346
320 KEPULAUAN SULA 58.362 33.543 55.799 41.667 46.189
321 MUNA 53.520 43.402 52.104 37.500 46.156
322 MANOKWARI 57.576 35.892 47.807 45.833 46.129
323 ACEH TENGGARA 61.159 35.193 56.043 37.500 46.118
324 HALMAHERA UTARA 52.860 46.446 48.975 37.500 46.081
325 BANGGAI LAUT 59.519 31.751 59.109 40.278 46.056
326 SABU RAIJUA 57.426 39.497 56.544 34.722 45.937
327 BURU SELATAN 55.631 24.433 61.790 52.778 45.884
328 DONGGALA 57.763 34.015 60.055 37.500 45.864
329 BUTON UTARA 56.027 40.064 61.644 31.944 45.852
330 BIAK NUMFOR 54.536 39.857 45.328 44.444 45.745
331 HALMAHERA SELATAN 49.653 44.539 47.393 41.667 45.714
332 TIMOR TENGAH SELATAN 53.114 42.399 55.627 34.722 45.668
333 BOLAANG MONGONDOW TIMUR 47.629 47.683 59.778 31.944 45.635
334 PASAMAN BARAT 50.984 30.646 58.216 47.222 45.525
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335 ACEH SELATAN 49.340 38.481 52.413 43.056 45.497
336 GORONTALO UTARA 52.260 40.761 53.491 37.500 45.466
337 SOLOK SELATAN 45.946 29.968 55.743 55.556 45.442
338 BARITO TIMUR 54.518 38.689 59.912 31.944 44.824
339 SUMBA BARAT 48.289 43.388 60.090 31.944 44.782
340 PASAMAN 43.939 28.370 60.236 51.389 44.321
341 BUTON SELATAN 53.967 35.914 61.189 31.944 44.118
342 NAGEKEO 56.930 29.372 64.360 34.722 43.967
343 FLORES TIMUR 54.599 37.779 54.895 31.944 43.610
344 NGADA 57.639 33.465 62.877 29.167 43.368
345 BOALEMO 45.049 38.179 58.414 34.722 43.217
346 NIAS 49.065 26.998 59.950 41.667 42.650
347 MALUKU BARAT DAYA 52.261 24.242 58.232 44.444 42.553
348 TANIMBAR 50.002 31.016 55.857 37.500 42.454
349 BUTON TENGAH 54.442 36.175 55.460 29.167 42.248
350 NIAS BARAT 52.072 29.270 59.395 34.722 42.106
351 MAMASA 51.147 29.166 55.973 37.500 42.065
352 LUWU TIMUR 49.097 39.365 50.467 31.944 42.014
353 JAYAWIJAYA 52.201 27.388 47.374 44.444 41.653

354 BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN 48.663 32.301 58.318 31.944 41.367

355 KEEROM 59.179 26.042 54.683 34.722 41.359
356 FAKFAK 52.778 31.748 46.636 34.722 40.586

 rata-rata 54.081 46.036 57.920 54.558 52.519
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1. Profil Pilar Lingkungan Lestari
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3. Profil Pilar Sosial Inklusif
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3. Profil Pilar Tata Kelola Baik
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