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STAKEHOLDER SOSIALISASI INDEKS

INOVASI DAERAH KAB. RL 

(SUMBER: BAPPEDA KAB. RL)

INOVASI MAJU REJANG LEBONG
TANGGUH DAN BERCAHAYA

UNTUK SEMUA
 

 “Inovasi Maju Rejang Lebong

Tangguh dan Bercahaya Untuk

Semua” merupakan tema Sosialisasi

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten

Rejang Lebong Tahun 2022 yang

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Rejang Lebong atas nama

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang

Lebong, di ruang pola Pemerintah

Daerah Kabupaten Rejang Lebong,

Kamis pagi (27/01/2022). 

Memberikan gambaran terkait

dengan system penilaian indeks

inovasi daerah sebagaimana yang

diatur 

 Drs. Syamsul Effendi, MM selaku

Bupati Rejang Lebong membuka

langsung acara Sosialisasi Indeks

Inovasi Daerah Kabupaten Rejang

Lebong Tahun 2022, Dalam

sambutannya Bupati Rejang Lebong

menyampaikan arti penting dari

sosialisasi indeks inovasi daerah ini,

diantaranya adalah :
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dalam peraturan perundang-      

 undangan, terutama indikator-

indikator dan data pendukung

dari inovasi yang telah

dilaksanakan oleh masing-

masing Organisasi Perangkat

Daerah (OPD).

Penilaian indeks inovasi daerah,

juga menjadi salah satu dasar

bagi pemerintah pusat untuk

memberikan alokasi Dana

Insentif Daerah (DID) kepada

pemerintah daerah.

Membuka Mindset perangkat

daerah bahwa saat ini harus

melakukan trobosan-trobosan

dan inovasi (tidak terpaku pada

kegiatan rutin saja) agar dapat

berkembang dan sesuai dengan

tantangan zaman yang serba

digitalisasi dan modern (4.0).

“Sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah, bahwa

inovasi menjadi salah satu unsur

penting dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah. Inovasi

menentukan tingginya daya saing

suatu daerah, serta menjelaskan

bahwa perlu adanya inisiatif untuk

berinovasi oleh seluruh komponen

pemerintah daerah hingga lapisan

masyarakat. Selanjutnya dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2017 Tentang Inovasi

Daerah, dinyatakan 

Sambutan Bupati RL Drs.

Syamsul Effendi, MM 

(Sumber: Bappeda Kab. RL)

 



Membangun citra positif pemerintah daerah.

Kesungguhan dan kerja keras pemerintah

daerah memenuhi kebutuhan masyarakat

melalui kreativitas dan inovasi, akan

meningkatkan kepercayaan dan dukungan

masyarakat serta terbentuk citra positif

pemerintah daerah dihati rakyat. 

Mendorong peningkatan kinerja pemerintah

daerah untuk melakukan kreativitas dan

inovasi serta berkinerja lebih baik demi

kesejahteraan masyarakat

Pemerintah yang mandiri, pasti akan lebih

survive, tanpa inovasi daerah akan ketinggalan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 002.6.5848 Tahun 2021 Tentang

Indeks Inovasi Daerah Provinsi, 

Memperkuat kemandirian daerah. 

bahwa kunci kemajuan suatu daerah adalah

kemampuan daerah untuk berinovasi dan

menciptakan kreativitas serta meningkatkan

kinerja dalam penyelenggaraan

pemerintahan sehingga daerah dituntut

untuk lebih kreatif dan inovatif”, lanjut Bupati

Rejang Lebong Drs. Syamsul Effendi, MM

 “Nilai-nilai strategis dari implmentasi inovasi

daerah antara lain : 

setiap pemerintah daerah diharapkan

mampu dan mandiri dalam

meyelenggarakan pemerintahan daerah

ditengah keterbatasan sumber daya,

pemerintah daerah harus kreatif dan inovatif

dalam menyediakan pelayanan publik dan

pembangunan sesuai kebutuhan  masyarakat. 
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Kabupaten, dan Kota Tahun 2021,

posisi Kabupaten Rejang Lebong

turun dari peringkat ke 143 tahun

2020 ke peringkat 153 dari 415

Kabupaten yang dilakukan

peniliaian Indeks Inovasi Daerah

seluruh Indonesia dan tingkat

kabupaten/kota seprovinsi Bengkulu

juga mengalami penurunan dari

posisi 4 tahun 2020 menjadi

peringkat 6 tahun 2021. 

Penurunan indeks inovasi daerah ini

selain dari metode/variabel

penilaian yang semakin ketat dan

tinggi standarnya juga disebabkan

masih rendahnya kuantitas dan

kwalitas  inovasi dariKabupaten

Rejang Lebong, hal ini menjadi

pukulan sekaligus teguran buat kita

bahwa selama ini kita hanya jalan di

tempat belum bisa keluar dari zona

aman dan nyaman (comfort zone)”,

sambung Bupati Rejang Lebong Drs.

Syamsul Effendi, MM.

“Saya tidak ingin kita semuanya

terjebak pada rutinitas biasa-biasa

saja dan monoton, sekali lagi saya

ingin kita membawa tradisi-

tradisi baru, pola-pola baru, cara-

cara baru untuk Rejang Lebong

kedepan yang inovatif dan

berdaya saing”

 tegas Bupati Rejang Lebong Drs.

Syamsul Effendi, MM.

Kita tidak boleh abai dengan Visi Misi

Kepala Daerah yang termaktub dalam

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong

Tahun 2021-2026, yang dengan jelas

ingin mewujudkan Kabupaten Rejang

Lebong yang inovatif dan berdaya

saing. Perangkat daerah harus mampu

menterjemahkannya ke dalam

program dan kegiatan di 
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 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang di pimpin untuk meningkatkan

kualitas serta daya saing daerah agar

dapat bebicara di kancahdaerah

maupun nasional.

Kabupaten Rejang Lebong harus

bangkit mengejar ketertinggalan

dari kabupaten lain, kita tidak boleh

terlena dan abai terhadap

pencapaian dan penilaian indeks

inovasi daerah yang kita dapat pada

tahun 2021. apa yang kita dapat

tahun 2021 menjadi cambuk buat

kita lebih baik kedepannya dengan

melakukan :

melalui sosialisasi indeks inovasi

daerah ini, saya berharap ada

tindak lanjut yang dilakukan oleh

OPD dan kecamatan, bahkan

sampai ketingkat desa. komitmen

bersama yang disertai perubahan

pola pikir dan motivasi yang kuat

serta konsistensi untuk melakukan

perbaikan secara terus – menerus

dalam rangka peningkatan

pelayanan publik dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Rejang

Lebong dengan membangun dan

mengembangkan inovasi daerah di

unit kerja masing-masing”, lanjut 

 Bupati Rejang Lebong Drs.

Syamsul Effendi, MM.

Komitmen, berupa kerja keras,

kerjasama dan 

kolaborasi bersama seluruh

stakeholder dalam 

meningkatkan inovasi daerah. 

Menyediakan regulasi-regulasi /

produk hukum yang mendukung

peningkatan inovasi daerah. 

Keberpihakan terhadap

kebijakan dari pemangku

kepentingan yang mendukung

peningkatan inovasi daerah.
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“Setelah acara Sosialisasi Indeks Inovasi

Daerah ini nanti akan ada lomba inovasi

daerah, saya sampaikan bahwa lomba ini

wajib di ikuti oleh semua Organisasi

Perangkat Daerah

(badan/dinas/bagian/kecamatan) lingkup

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang

Lebong minimal 1 inovasi setiap

perangkat daerah. Bersamaan dengan ini

juga saya ingin sampaikan dan tegaskan

bahwa akan ada reward bagi pemenang

lomba inovasi daerah ini yakni

penambahan anggaran untuk OPD yang

terinovatif, tetapi jika ada OPD yang tidak

mengikuti kegiatan ini maka akan ada

surat teguran keras sebagai bahan evaluasi

kinerja kepala OPD dan jajarannya. mari

kita 

 berpacu dalam mengembangkan ide

menciptakan terobosan dalam bentuk

inovasi daerah yang pada akhirnya

mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Rejang

Lebong”, tutup Bupati Rejang Lebong

Drs. Syamsul Effendi, MM.

 Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang

Lebong Khirdes Lapendo Pasju, S.STP,

M.Si Dalam paparannyamenyampaikan

inovasi perlu di dorong karena

termaktub dalam visi dan misi Kepala

Daerah yakni misi : 

·Pertama 

“Membangun Karakter Masyarakat

Rejang Lebong yang Berdaya Saing Dan

Inovatif “

·Keenam 

“Mengembangkan Reformasi Birokrasi

Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang

Bersih, Efektif, dan Transparan yang

Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan

Prima”
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Dengan melihat visi misi tersebut maka

sebenarnya pemerintah daerah sangat

menaruh perhatian yang luar biasa besar

terhadap kemajuan inovasi di Kabupaten

Rejang Lebong, sekarang tinggal OPD

yang menterjemahkannya kedalam

program/kegiatan karena OPD harus dan

wajib mendukung visi misi Kepala

Daerah.

Pada Kesempatan itu juga Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Rejang Lebong Khirdes

Lapendo Pasju, S.STP, M.Si  menjelaskan

:

1.Definisi Inovasi

Inovasi daerah adalah segala bentuk

pembaharuan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang bertujuan

meningkatkan kinerja pemerintah daerah

2.Prinsip-Prinsip Inovasi

Efisiensi, efektifitas, perbaikan kualitas

pelayanan, tidak ada konflik kepentingan,

public oriented, terbuka, memenuhi nilai

kepatutan, dapat dipertanggungjawabkan,

tidak kepentingan diri sendiri

3.Kriteria Inovasi

Mengandung pembaharuan seluruh atau

sebagian unsur dari inovasi, memberi

manfaat bagi daerah dan/atau

masyarakat, tidak mengakibatkan

pembebanan

Paparan/persentase Kepala Bappeda Kab. RL 
Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M.Si

(Sumber: Bappeda Kab. RL)
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Dengan melihat visi misi tersebut maka

sebenarnya pemerintah daerah sangat

menaruh pdan/atau pembatasan pada

masyarakat yang tidak sesuai dengan

ketentuan dan perundang-undangan,

merupakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan dapat

dipublikasi

4. Bentuk Inovasi

Inovasi tatakelolah pemerintahan daerah,

inovasi pelayanan public, inovasi daerah

lainnya sesuai dengan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah

5. Tujuan dan Sasaran Inovasi Daerah

Tujuan inovasi daerah adalah

meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Sasaran inovasi daerah adalah

mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui ; 

Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah

Membuat Surat Keputusan

Pejabat/Pengurus Inovasi

Surat Edaran permintaan

data/dokumen inovasi perangkat

daerah minimal satu perangkat

daerah satu inovasi

Lomba inovasi daerah Kabupaten

Rejang Lebong Tahun 2022

Meningkatkan sinergitas dan

kolaborasi dengan akademisi dan

perguruan tinggi

Membuat klinik inovasi

peningkatan pelayanan public,

pemberdayaan dan peran serta

masyarakat, peningkatan daya saing

daerah.

6. Langkah dan Strategi Tahun 2022
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Surat Teguran bagi perangkat

daerah yang tidak merespon

(reward and punishment)

Mendorong lebih efektifnya

pemanfaatan hasil-hasil project

perubahan (proper) ess IV/III/II

Mengusulkan kelitbangan minimal

dibawah eselon III

“Dengan diselenggarakannya kegiatan

ini, diharapkan dapat menjadi

motivasi pemerintah daerah untuk

meningkatkan inovasi dalam

pelayanan masyarakat, mendorong

penerapan tata kelola yang baik,

meningkatkan partisipasi masyarakat

terhadap proses-proses inovasi yang

dilakukan pemerintah daerah. Untuk

diketahui bersama bahwa pemerintah

pusat memberikan penghargaan

kepada pemerintah daerah yang

berhasil

masuk 3 besar Indeks inovasi daerah

dengan memberikan Dana Isentif Daerah

(DID)”, tutup Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang

Lebong Khirdes Lapendo Pasju, S.STP,

M.Si.

  Kepala Bidang Penelitian dan

Pengembangan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Ir. R. Titus Chandra Erwana dalam

paparannya menyampaikan bahwa

Kabupaten Rejang Lebong dalam penilian

Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 ini

sangat signifikan penurunannya, dari segi

kuantitas inovasi meningkat 100% lebih

dari tahun sebelumnya namun dari segi

kwalitas inovasi masih kurang karena

banyak indikator yang tidak terpenuhi

data dan dokumen pendukungnya,

ditambah lagi dengan skema baru

penilaian 
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Peran serta perangkat daerah

akan lebih ditinggkatkan lagi

dengan dibuat Surat

Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Rejang Lebong 

indeks inovasi daerah tahun

2021 yang ketat dan tinggi

standarnya.

“Diharapkan Kabupaten Rejang

Lebong bisamenghadirkan

inovasi dengan kuantitas banyak

dan diimbangi dengan kwalitas

yang baik pula sehingga bisa

meningkat penilaian indeks

inovasi daerah dari predikat

inovatif menjadi sangat inovatif

”, tutup Kepala Bidang Penelitian

dan Pengembangan Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Bengkulu Ir. R.

Titus Chandra Erwana

           Pada sesi diskusi didapat

kesimpulan:

1.

tentang Pejabat/Pengurus Inovasi

Daerah.

2. Reward dan funishment benar-benar

dijalankan

3. Akan Segera dibuat Brosur serta Surat

Edaran Lomba Inovasi Daerah Tahun

2021

4.Memasukan Inovasi kedalam

perjanjian kinerja perangkat daerah.

Peserta Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah Kab. RL

(Sumber:  Bappeda Kab. RL)
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Sambutan Bupati Kab. RL
Drs. Syamsul Effendi, MM
(Sumber: Bappeda Kab. RL)

 Pada akhir acara Bupati Rejang Lebong Drs. Syamsul Effendi, MM

menyampaikan kepada awak media bahwa inovasi 2022 untuk

penilian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023, masing masing

perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang

Lebong diwajibkan meyiapkan 3 inovasi, iniuntuk mencapai predikat

sangat inovatif serta mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang

inovatif dan berdaya saing. 

(Penulis: Hendra Rahmulya, ST/ Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penelitian dan

Kerjasama Pembangunan Bappeda Rejang Lebong)
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PENDEKATAN PERENCANAAN
BOTTOM UP MELALUI

MUSRENBANG KECAMATAN 

 Musrenbang (Musyawarah Perencanaan
Pembangunan) adalah  salah satu
tahapan dalam proses perencanaan
pembangunan dengan tujuan untuk
mengakomodir usulan kegiatan dengan
pendekatan dari bawah ke atas/bottom-
up planning. Musrenbang tingkat
kecamatan merupakan tahapan
musrenbang yang kedua setelah
sebelumnya dilaksanakan musrenbang
pada tingkat desa dan/atau kelurahan.

   Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal  2s/d 11

Februari 2022 menyelenggarakan agenda tahunan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, ada 15 kecamatan yang

menyelenggarakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN).  

Sambutan/arahan Kepala Bappeda Kab.RL Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M.Si 
(Sumber:  Bappeda Kab. RL)
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 Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa

musrenbang adalah forum antar pelaku

dalam menyusun rencana pembangunan

nasional dan rencana pembangunan

daerah.

Musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) kecamatan  adalah wadah 

 atau forum musyawarah  tahunan para

pemangku kepentingan/stakeholders di

tingkat kecamatan untuk mendapatkan

masukan mengenai kegiatan prioritas

pembangunan di wilayah kecamatan

terkait yang didasarkan pada  masukan 

 dari hasil musrenbang kelurahan, serta

menyepakati rencana kegiatan lintas

kelurahan di kecamatan yang

bersangkutan, masukan itu sekaligus

sebagai dasar penyusunan rencana

pembangunan kecamatan yang akan

diajukan kepada SKPD yang

berwewenang sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKPD) pada tahun berikutnya.

     Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya

mekanisme  penyampaian usulan

dilakukan dengan berbasis elektronik yaitu

dengan mengunakan aplikasi Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

yang merupakan amanat dari Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2017 Tentang Sistem Informasi

Pemerintah Daerah.

            Musrenbang kecamatan hampir

semua dihadiri dan dibuka oleh Khirdes

Lapendo Pasju, S.STP, M.Si selaku Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Rejang Lebong,

dalam sambutan serta arahannya beliau

selalu berpesan “agar roh/marwah dari

musrenbang kecamatan ini benar-benar di

kembalikan yaitu untuk bermusyawarah

menentukan usulan prioritas dari usulan-

usulan yang disampaikan masyarakat ke

kecamatan, jadi pelaksanaan musrenbang

kecamatan hanya sebagai formalitas saja”.
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  “Desa/kelurahan serta kecamatan agar

selalu mendahulukan usulan prioritas yang

benar-benar urgent/penting dan

meyangkut hajat hidup orang banyak bukan

karena kepentingan kelompok atau

golongan tertentu mengingat keterbatasan

anggaran”, Sambung  Kepala BAPPEDA

Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M.Si. 

 “Desa/kelurahan termasuk juga pihak

kecamatan harus menyelaraskan usulan

dengan pokok pikiran dewan (hasil reses),

kebijakan pemerintah daerah, provinsi

maupun pusat /top down planning, serta

harus bisa memilah dan memilih mana

pembangunan yang merupakan

kewenangan desa, kabupaten dan provinsi”,

lanjut Kepala BAPPEDA Khirdes Lapendo

Pasju, S.STP, M.Si.

Peserta Musrenbang Tingkat
 Kecamatan 

(Sumber:  Bappeda Kab. RL)

“Usulan yang memiliki dokumen/data

dukung yang lengkap yang akan

diteruskan oleh Bappeda maupun SKPD

penanggungjawab, karena itu diminta

kepada desa/kelurahan dan dibantu pihak

kecamatan untuk menginput usulan

dengan jelas dan didukung oleh

dokumen/data yang lengkap serta

memperhatikan jadwal yang sudah

ditentukan”, tutup Kepala BAPPEDA

Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M.Si.

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

sendiri terus  melaksanakan

pendampingan dengan melakukan

bimbingan teknis (Bimtek) tatacara
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 penginputan usulan kedalam aplikasi SIPD

kepada pihak kecamatan melalui pejabat

perencanaannya, yang kemudian pihak

kecamatan memberikan pelatihan serupa

kepada desa/kelurahan masing-masing, hal

ini dilakukan agar kesalahan maupun

keterlambatan dalam penginputan usulan

kedalam aplikasi SIPD tidak terulang lagi.
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(Penulis: Hendra Rahmulya, ST/ Fungsional Perencana Ahli

Muda Sub Koordinator Penelitian dan Kerjasama

Pembangunan Bappeda Rejang Lebong)



 MENUJU SATU DATA

INDONESIA 

 

 

 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang
Lebong bekerjasama dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan
Workshop Satu Data Indonesia dan Focus
Group Discussion Penyusunan Publikasi
Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2022 di
Hotel Golden Rich, Selasa Pagi (15/02/2022)
 Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Kerjasama Pembangunan Budi Afrian, ST dalam
sambutan sekaligus paparannya
menyampaikan bahwa berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang

Satu Data Indonesia, adalah kebijakan tata kelola

data pemerintah untuk menghasilkan data yang

akurat, mutakhir, terpadu dan dapat

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan

dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi

daerah melalui pemenuhan standar data, metadata,

interoperabilitas data, dan menggunakan kode

referensi dan data induk.

Stakeholder lintas instansi Workshop Satu Data Indonesia dan FGD
Penyusunan Publikasi Kab. RL Dalam Angka 2022 

(Sumber:  Bappeda Kab. RL)
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Memberikan pedoman/acuan

pelaksanaan dan pedoman bagi

instansi pusat dan instansi daerah

dalam rangka penyelenggaraan

tatakelolah data

 Mewujudkan ketersediaan data yang

akurat, mutakhir, terpadu, dapat

dipertanggungjawabkan, serta mudah

diakses dan dibagipakaikan antar

instansi pusat dan instansi daerah

Mendorong keterbukaan dan

transparansi data sehingga tercipta

perencanaan dan perumusan

kebijakan pembangunan yang berbasis

pada data

MendukungSystem Statistic Nasional

(SSN) sesuai peraturan perundang-

undangan

Adapun tujuan satu data Indonesia

menurut Peraturan Presiden Nomor : 39

Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

pasal 2 ayat 2 adalah :

Dijelaskan juga oleh Kepala Bidang

Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama

Pembangunan Budi Afrian, ST bahwa

prinsip satu data Indonesia  berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor : 39 Tahun 2019

Tentang Satu Data Indonesia pasal 2

meliputi :

Data yang dihasilkan oleh produsen

data harus memenuhi standar data

Data yang dihasilkan oleh produsen

data harus memenuhi kaidah

interoperabilitas data

Data yang dihasilkan oleh produsen

data harus memiliki metadata

Data yang dihasilkan oleh produsen

data harus menggunakan kode

referensi dan data induk

Pembina data adalah Perwakilan Badan

Pusat Statistik (BPS) di daerah dan

instansi daerah yang diberikan

penugasan sebagai pengelolah simpul

jaringan pemerintah daerah 

Walidata tingkat daerah adalah instansi

daerah yang bertugas mengelolah dan

menyebarluaskan data

Penyelenggara satu data Indonesia pada

tatanan tingkat daerah adalah :
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Walidata pendukung adalah unit kerja

di instansi daerah, sesuai penugasan

dari kepala daerah

Produsen data adalah instansi daerah

yang melaksanakan kegiatan

pengumpulan data

 “ Bagi kita dan kebanyakan orang lain

masih beranggapan bahwa data hanyalah

sesuatu yang mungkin merepotkan untuk

mengelola dan mendapatkannya. Akan

tetapi pada kenyataannya data adalah

modal utama keberhasilan perencanaan

sebuah pekerjaan, baik yang berada di

swasta maupun instansi

pemerintah/birokrasi. Data boleh disebut

sebagai tongkat pemandu untuk

menentukan arah dalam melaksanakan

roda suatu pekerjaan”, lanjut Kepala Bidang

Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama

Pembangunan Budi Afrian, ST.

Turut hadir selaku penyelenggara

sekaligus menyampaikan materi staf

Badan Pusat Statistik (BPS) perwakilan

Kabupaten Rejang Lebong M. Fatan

Romdoni, S.St, Msc, dalam materinya

beliau menyampaikan latar belakang 

Paparan Kabid Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama pembangunan
Bappeda Kab. RL Budi Afrian, ST 

(Sumber:  Bappeda Kab. RL)

Paparan Staff Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. RL, M. Fatan Romdoni,
S.St, Msc

(Sumber:  Bappeda Kab. RL)
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Sulitnya mencari data pemerintah

Mekanisme koordinasi tidak optimal

(membutuhkan Mou, unit

Perancangan/pengumpulan/pengolaha

n data yang berbeda)

Banyak data sectoral yang dipegang

oleh individu

Komunikasi tidak optimal, diperlukan

hubungan personal untuk mengakses

data sectoral

Format data yang dibagipakaikan tidak

terbuka, sulit diolah (Jpg, PDF), dan

belum ada metadata

Terdapat perbedaan konsep dan

definisi tanpa adanya metadata

Perbedaan kode referensi

Belum ada mekanisme harmonisasi

data manakala terjadi perbedaan data

antar instansi

 perlunya perbaikan tata Kelola data

pemerintah, yaitu :

1.

2. Perbedaan data statistik antar instansi

3. Kebutuhan akan data yang berkualitas

untuk perencanaan,  1.monitoring dan

evaluasi pembangunan nasional

 “ Tujuan system statistik nasional adalah

agar para penyelenggara kegiatan

statistik memanfaatkan sumber daya

yang tersedia secara optimal,

menghindari kemungkinan terjadinya

duplikasi kegiatan oleh para

penyelenggara kegiatan statistik serta

terciptanya suatu system statistik

nasional yang andal, efektif dan efisien”,

ujar staf Badan Pusat Statistik (BPS)

perwakilan Kabupaten Rejang Lebong M.

Fatan Romdoni, S.St, Msc.

Stakeholder lintas instansi Workshop Satu Data Indonesia dan FGD
Penyusunan Publikasi Kab. RL Dalam Angka 2022 

(Sumber:  Bappeda Kab. RL)

19



 “ Atas masukan dan saran dari peserta

workshop dan Focus Group Discussion

serta pemerintah daerah khususnya pada

penyusunan dokumen perencanaan

daerah yang berbasis data maka Badan

Pusat Statistik (BPS) perwakilan Kabupaten

Rejang Lebong sudah melakukan

percepatan rilis buku Rejang Lebong

Dalam Angka (RLDA) ataupun buku lainnya

produk BPS di awal-awal tahun sesuai

dengan jadwal perencanaan yang

dilakukan”, tutup staf Badan Pusat Statistik

(BPS) perwakilan Kabupaten Rejang

Lebong M. Fatan Romdoni, S.St, Msc.

Data memiliki fungsi yang sangat penting

bagi kinerja dan kelancaran kerja suatu

instansi pemerintah. Instansi pemerintah

membutuhkan penyusunan data yang baik

agar dapat membantu para

pimpinan/pengambil kebijakan dalam

menyusun rencana kegiatan dan

mengambil sebuah keputusan. Data yang

baik dapat disusun dalam sebuah database

(basis data). Database memiliki arti penting

dalam instansi agar dapat mengumpulkan,

mengorganisir dan menganalisa tugas dan

fungsi setiap instansi pemerintah  dalam

rangka pencapaian rencana strategisnya.

(Penulis: Hendra Rahmulya, ST/ Fungsional
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penelitian dan
Kerjasama Pembangunan Bappeda Rejang Lebong)
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PERAN PUBLIK DALAM
PERUMUSAN RKPD

STAKEHOLDER FORUM KONSULTASI PUBLIK TERHADAP RENWAL RKPD KAB. RL TAHUN 2023
(SUMBER:  BAPPEDA KAB. RL)

Asisten (II) Perekonomian dan

Pembangunan Sekretariat Daerah

Kabupaten Rejang Lebong Dr. M.

Asli, S.kep, M.Kes membuka

Forum Konsultasi Publik (FKP)

Terhadap Renwal RKPD Tahun

2023 Kabupaten Rejang Lebong .

Dalam sambutannya, Asisten (II)

Perekonomian dan Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten

Rejang Lebong Dr. M. Asli, S.kep,

M.Kes menyampaikan forum

konsultasi publik yang

dilaksanakan pada hari ini pada

dasarnya merupakan bagian dari

keterbukaan pemerintah (open

government) dimana dalam

proses penyusunan Rancangan

Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) diperlukan temu 

Untuk memaksimalkan peran

serta publik dalam

perencanaan pembangunan

Daerah Kabupaten Rejang

Lebong Tahun 2023, Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Rejang Lebong

Menggelar Forum Konsultasi

Publik (FKP) Terhadap

Renwal RKPD Tahun 2023, di

ruang pola Pemerintah

Daerah Kabupaten Rejang

Lebong, Kamis pagi

(17/02/2022). 

S A M B U T A N  A S I S T E N  I I  D R .  M .  A S L I ,  S . K E P ,  M . K E S  
( S U M B E R :   B A P P E D A  K A B .  R L )

21



 Perekonomian dan Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten

Rejang Lebong Dr. M. Asli, S.kep,

M.Kes. “selanjutnya, melalui

penyelenggaraan forum konsultasi

publik ini diharapkan akan

dihasilkan dokumen perencanaan

yang mampu mengemban misi

penting untuk menyatukan pola

pikir/aspirasi dari berbagai unsur

pelaku pembangunan serta

mengintegrasikan berbagai bidang

urusan pemerintahan, baik urusan

wajib yang berkaitan maupun yang

tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar, urusan pilihan, unsur

pendukung, pengawas, kewilayahan

dan unsur pemerintahan umum.

pelaksanaan forum konsultasi

publik ini diharapkan juga dapat

menjadi media pembentukan

komitmen seluruh stakeholder

pembangunan dalam keterkaitan

dan konsitensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan serta merupakan

bagian yang tidak terpisahkan

dalam tahapan penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD)”, tutup

Asisten (II) Perekonomian

 konsultasi publik untuk menjaring

aspirasi dari pelaku pembangunan dan

juga sebagai bentuk perwujudan

pelaksanaan demokrasi di indonesia,

serta komitmen pemerintah dalam

melaksanakan salah satu amanah

sustainable development goals untuk

melibatkan semua komponen non

pemerintah dalam pelaksanaan

pembangunan.

“Pada hari ini akan dilakukan

penyampaian rancangan awal

dokumen RKPD Tahun 2023 yang

berisi rencana prioritas dan sasaran

pembangunan Kabupaten Rejang

Lebong tahun mendatang, selanjutnya

akan dilakukan diskusi sehingga

peserta forum akan memberikan

masukan dan saran dalam

penyempurnaan arah pembangunan

Kabupaten Rejang Lebong tersebut.

Pada akhir acara diharapkan adanya

kesepakatan bersama yang dirumuskan

dalam bentuk berita acara antara unsur

pemangku kepentingan dengan

perwakilan forum yang nantinya akan

dijadikan dasar penyempurnaan

dokumen RKPD Kabupaten Rejang

Lebong Tahun 2023”, Sambung Asisten

(II) 

22



Paparan Kepala Bappeda Kab. RL Khirdes Lapendo Pasju,
S.STP, M.Si 

(Sumber: Bappeda Kab. RL)
 

dan Pembangunan Sekretariat

Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Dr. M. Asli, S.kep, M.Kes.

Dasar hukum pelaksanaan

Forum konsultasi Publik (FKP)

 Dalam kesempatan Forum

Konsultasi Publik (FKP) ini Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Rejang Lebong

dalam paparannya menjelaskan :

1.

2. Time schedule penyusunan

RKPD Kab. RL 2023

3. Arah dan tema RKPD Tahun

2023
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SAMBUTAN KETUA DPRD KAB. RL
MAHDI HUSEIN, SH 

(SUMBER: BAPPEDA KAB. RL)
 

Turut hadir dalam Forum Konsultasi Publik

ini Ketua I DPRD Kabupaten Rejang

Lebong Mahdi Husein, SH, yang dalam

sambutannya menyampaikan apresiasi

yang tinggi dengan diselenggarakannya

kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini,

karena dalam melakasanakan perencanaan

pembangunan serta pelaksanaan

pembangunan daerah tidak bisa hanya

dilakukan oleh pemerintah daerah saja tapi

butuh masukan-masukan dari masyarakat

non pemerintahan agar terjadi sinergi

dalam pembangunan, serta pembangunan

sesuai dengan isu-isu strategis yang terjadi

di masyarakat dengan kata lain 

4. Prioritas pembangunan daerah pembangunan sesuai dengan apa yang

dibutuhkan masyarakat.

 “ Selain itu Forum Konsultasi Publik

(FKP) yang dilaksanakan pada saat ini

dapat mengkomunikasikan dan

mengkoordinasikan rencana pelaksanaan

pembangunan yang mampu menjawab isu

strategis Kabupaten Rejang Lebong,

mempertajam sasaran, target dan

indikator yang lebih terukur”, tutup Ketua

I DPRD Kabupaten Rejang Lebong Mahdi

Husein, SH.

Maka, Hasil dari Forum Konsultasi Publik

(FKP) ini akan dibawa Perangkat Daerah

(PD) pada saat Rakor Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) yang diikuti oleh Perangkat Daerah

(PD) Kabupaten 
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Rejang Lebong dengan mensinergikan

usulan Desa/Kelurahan, kecamatan serta

pokir dari DPRD yang telah di input dan

diverifikasi pada aplikasi SIPD dengan

SKPD tenis penanggungjawab

Akhir Forum Konsultasi Publik (FKP)

Kepala Perangakat Daerah, Bappeda

Kabupaten Rejang Lebong dan unsur

perwakilan peserta yang hadir

menandatangani berita acara

kesepakatan yang berisi tentang

kesepakatan  program dari kegiatan

prioritas, yang telah diselaraskan

 dengan usulan kegiatan prioritas dari

forum konsultasi publik (FKP), menyepakati

daftar usulan program dan kegiatan sesuai

dengan isu strategis serta menyepakati

berita acara ini beserta lampirannya. 

(Penulis: Hendra Rahmulya, ST/ Fungsional Perencana

Ahli Muda Sub Koordinator Penelitian dan Kerjasama

Pembangunan Bappeda Rejang Lebong)
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HARI JADI
KOTA
CURUP
KE-142

 

Pembukaan Hari Jadi  Kota
Curup Ke 142 Dilaksanakan
pada tanggal 21 Mei 2022 yang
di awali dengan pawai adat
yang di ikuti oleh
dinas/instansi/badan/ kantor/
kecamatan di lingkup
Kabupaten Rejang Lebong dan
juga di ikuti beberapa instansi
veritkal yang ada di Kabuapten
Rejang Lebong seperti Badan
Pusat Statistik (BPS),  
 sebanyak 51 peserta pawai
adat budaya yang digelar oleh
Pemerintah Kabupaten Rejang
Lebong dalam memeriahkan
hari jadi Kota Curup ke 142
tahun 2022 di Lapangan Dwi
Tunggal Curup, Sabtu (21/2)
pagi. 

Para peserta pawai adat dilepas oleh Wakil Bupati

Rejang Lebong, Hendra Wahyudiansyah, SH, para

peserta berbaris menggenakan pakaian adat dari

berbagai daerah. Memulai rute dari depan Masjid

Darussalam Jln. M.H. Thamrin Air Rambai Curup

menuju ke lapangan Dwi Tunggal Curup, dimana di

lapangan tersebut menjadi pusat dari perayaan hari

jadi Kota Curup ke 142. Seluruh peserta pawai adat

secara langsung disambut oleh Bupati Rejang Lebong,

Drs. Syamsul Effendi, MM di Lapangan Dwi Tunggal

Curup.

 

Pelepasan Pawai Adat Oleh Wakil Bupati Kab.
RL Hendra Wahyudiansyah, SH

(Sumber:  Kominfo Kab. RL)

Pelepasan Pawai Adat Hari Jadi Kota
 Curup Ke 142

(Sumber:  Bappeda  Kab. RL)
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Prosesi dilanjutkan dengan kedurei
agung atau pesta besar dilapangan
Dwi tunggal. Kedurai agung
merupakan ritual adat dalam suku
rejang yang diwariskan secara turun
temurun oleh leluhur suku rejang.
Tradisi ini merupakan bentuk rasa
syukur atas nikmat dan kesejahteraan
yang telah diberikan oleh Tuhan
Yang Maha Esa. Dalam rangkaian
kegiatan Kedurai agung ada punjung
agung, punjung sendiri merupakan
nasi kuning yang dibungkus dengan
daun pisang, yang disusun ke atas
menyerupai nasi tumpeng.

Punjung Agung Hari Jadi Kota Curup Ke 142
(Sumber:  Bappeda  Kab. RL)

Bupati Rejang Lebong Drs. Syamsul Effendi, MM Menyambut 
Peserta  Pawai Adat Hari Jadi Kota Curup Ke 142

(Sumber:  Bappeda  Kab. RL)

Punjung Agung Hari Jadi Kota Curup Ke 142 Diperebutkan
Oleh Masyarakat

(Sumber:  Bappeda  Kab. RL)

 Punjung ini diperebutkan oleh

masyarakat yang sudah menunggu di

pinggir tenda-tenda  tempat tradisi

kedurei agung akan dilaksanakan.

Punjung ini dipercaya dapat

memberikan berkah bagi

masyarakat/orang yang

memakannya.  Masyarakat yang

hadir berlomba-lomba mengambil

punjung agung yang telah di susun,

beberapa masyarakat membawa

kantong plastik, tak hanya ibu-ibu

yang ikut mengambil nasinya, anak-

anak dan orang dewasa juga turut

mengambil nasi tersebut. 

 Tradisi ini juga menjadi acara wajib

di hari jadi  Kota Curup ke 142 tahun,

dalam kesempatan yang bersamaan

juga Bupati Rejang Lebong Drs.

Syamsul Effendi, MM dan unsur

Forum komunikasi Pimpinan Daerah

(Forkopimda) Kabupaten Rejang

Lebong mencicipi hidangan yang

mengelilingi punjung agung, yang

dibuat oleh masyarakat Kabupaten

Rejang Lebong. 
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Lomba Seni Budaya Kuda Kepang dan Bekulo 
Hari Jadi Kota Curup Ke 142
(Sumber:  Bappeda  Kab. RL)

Lomba Bujang SemulenHari Jadi Kota
 Curup Ke 142 

(Sumber:  Andi Nalo)

Seterusnya rangkaian acara dalam memeriahkan hari

Jadi   Kota Curup dilaksanaan aneka lomba seni

budaya daerah lokal seperti lomba tari kejei, lomba

gitar tunggal, lomba bekulo (pendekatan antar

keluarga sebelum acara pernikahan), bujang semulen

(bujang dan gadis), festival kuda kepang. Seterusnya

ialah lomba menulis dan membaca huruf asli

masyarakat Rejang yakni aksara Ka Ga Nga, lomba

busana Pei Ka Ga Nga yang merupakan busana

daerah rejang, lomba lagu daerah rejang dan lembak

serta perlombaan maupun pementasan seni budaya

nasional lainnya.

Bupati Rejang Lebong Drs. Syamsul Effendi, MM 
Memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Kota Curup Ke 142

(Sumber:  Kominfo  Kab. RL)

 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong

Minggu (29/5) pagi menggelar upacara peringatan

hari jadi Kota Curup ke-142 bertempat di halaman

utama Pemkab Rejang Lebong. Seusai upacara

Bupati Rejang Lebong Drs. Syamsul Effendi, MM 

 menyatakan masyarakat setempat antusias

menyaksikan pekan budaya daerah yang digelar 10

hari dalam rangka Hari Jadi Ke-142 Kota Curup. 

"Alhamdulillah rangkaian kegiatan hari jadi Kota

Curup tahun ini sudah selesai, antusias masyarakat

untuk menyaksikan kegiatan yang kita adakan cukup

tinggi ini disebabkan karena pekan budaya daerah

dan pameran produk UMKM dalam rangka

peringatan Hari Jadi  daerah itu selama dua tahun

tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19”,

ungkap Bupati Rejang Lebong Drs. Syamsul Effendi,

MM usai upacara 
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 peringatan hari jadi Kota Curup di
halaman Pemkab Rejang Lebong. 
Bupati Rejang Lebong Drs. Syamsul
Effendi, MM juga menjelaskan bahwa
berbagai kegiatan perlombaan,
penampilan seni budaya daerah lokal
dan daerah lainnya, serta pameran
produk UMKM dan bazar kali ini
berjalan sukses kendati dalam
pelaksanaannya masih banyak yang
harus diperbaiki lagi agar ke depan lebih
baik

Setelah upacara peringatan hari jadi

Kota Curup ke-142 bertempat di

halaman utama Pemkab Rejang

Lebong, Bupati Rejang Lebong Drs.

Syamsul Effendi, MM besreta

rombongan menghadiri undanngan

DPRD Kabupaten Rejang Lebong

dalam rangka rapat paripurna istimewa

dalam rangka hari jadi  Kota Curup ke

142 di gedung DPRD Kabupaten Rejang

Lebong.

Bupati Rejang Lebong Drs. Syamsul Effendi, MM Menghadiri
 Undangan  DPRD Kab. RL Dalam Rangka Rapat  Paripurna

 Istimewa Peringatan Hari Jadi Kota Curup Ke 142 
(Sumber:  Harian Rakyat Bengkulu)

Bupati Rejang Lebong Drs. Syamsul Effendi, MM Melakukan
 Prosesi Pancung Tebu Tanda Penutupan Hari Jadi Kota Curup 

Ke 142 (Sumber:  Harian Rakyat Bengkulu)

 Malam Penutupan Hari Jadi Kota

Curup Ke 142 Tahun 2022 di tutup

dengan rangkaian acara prosesi

pancung tebu dan peluncuran buku

muatan lokal aksara Ka Ga Nga, yang di

gelar di panggung utama lapangan Dwi

Tunggal,  dilapangan, acara ini ditutup

secara resmi oleh Bupati Rejang

Lebong Drs. Syamsul Effendi,MM.

Orang Nomor Satu di Bumi Pat Petulai

ini menyampaikan, rasa hatur

terimakasih dan apresiasi Pemkab

Rejang Lebong dibawah

kepemimpinannya ini pada semua

jajaran stok holder baik Forkopimda

dan seluruh unsur OPD (Organisasi

Perangkat Daerah) dilingkungan

Pemkab Rejang Lebong yang telah

turut mensukseskan .
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 “Selama 2 tahun terakhir ini mulai dari

2020 hingga 2021 tidak ada kegiatan yang

lakukan mengingat pandemi Covid-19

yang sangat mengganggu aktivitas semua

OPD dan lainnya bahkan ekonomi

masyarakat kita juga berdampak secara

umum. Oleh karena itu dengan kesadaran

tinggi masyarakat Rejang Lebong tentu

didukung dengan semua elemen pengambil

kebijakan maka pada hari ini Covid-19

diKabupaten Rejang Lebong Alhamdulilah

posisinya dinyatakan aman dan terbebas

dari semua penyakit yang ada termasuk

Covid-19 ini.l”, ujar Bupati Rejang Lebong

Drs. Syamsul Effendi, MM dengan penuh

optimis.

 “Maka pada tahun 2022 ini pekan budaya

dan Hari Kota Curup ke 142 sama-sama

dapat kita laksanakan dengan baik seperti

yang kita harapkan dan terbukti oleh

publik masyarakat oleh karena itu mari

kita bersyukur kepada ALLAH SWT

dengan ungkapan rasa syukur kita atas

karunia kesehatan dan keamanan yang

diberikan-Nya pada kita semua”. Tutup

Bupati Rejang Lebong Drs. Syamsul

Effendi, MM

Turut dalam mensukseskan malam

penutupan hari jadi Kota Curup ke-142 ini

Wakil Bupati Hendra Wahyudiansyah, SH,

Gubernur Bengkulu yang diwakilkan pada

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa (PMD) Provinsi Bengkulu H. RA

Denni, SH, MM, , Sekretaris Daerah

(Sekda) Pemkab Rejang Lebong Yusran

Fauzi, ST, Ketua Pengadilan Negeri (PN) 

 DR. Rimdan, SH, MH, Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Rejang

Lebong DR. H. Nopian Gustari, M.Pd.I,

Asisten I, II dan III, ke-3 Staf Ahli Bupati,

Ketua DPRD Mahdi Husen, SH, Kapolres

Rejang Lebong AKBP Tonny Kurniawan

,S.Ik, Dandim 0409 Letkol CZI Trisnu

Novawan, S.Sos, M.Si,M.Tr (HAN),

Kepala-Kepala OPD dilingkungan Pemkab

Rejang Lebong, Tokoh Agama, Tokoh

Masyarakat dan semua unsur lapisan

masyarakat Rejang Lebong.

   selain acara penutupan ada juga

acara launching buku muatan lokal aksara

Ka Ga Nga yang ditulis oleh Nurningsi,

S.Pd merupakan Guru SDN 10 Rejang

Lebong yang akan digunakan untuk

pembelajaran anak SD mulai dari Kelas I

hingga Kelas VI tahun 2022 ini. Lalu, di

penghujung acara ada penampilan artis

cilik Pangeran Surya Negara dan

penampilan dari sang Juara Lagu Daerah

Rejang Lembak menghiasi malam

penutupan Hari Jadi Kota Curup Ke-142. 
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SINKRONISASI USULAN MASYARAKAT

MELALUI FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA 

PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023

Asisten (1) Administrasi Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat Pranoto, 

SH, M.Si, membuka Forum Perangkat 

Daerah (FPD) dalam rangka 

penyusunan RKPD Kabupaten Rejang 

Lebong Tahun 2023 di ruang pola 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong  22 sd 23 Februari 2022. 

Sambutan dan Pembukaan Forum Perangkat Daerah (FPD) 
 oleh Asisten (1) Adm. Pemerintahan dan Kesra 

(Sumber:  Bappeda Kab. RL) 

Stakeholder Forum Perangkat Daerah (FPD)  Kab. RL Tahun 2023 
(Sumber:  Bappeda Kab. RL) 
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“Forum Perangkat Daerah (FPD) 

dalam penyusunan RKPD Kabupaten 

Rejang Lebong Tahun 2023 ini 

merupakan salah satu tahapan dalam  

proses perencanaan pembangunan 

sebagaimana yang diamanatkan 

oleh Undang-undang Nomor     

25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional,   

dimana proses penyelenggaraan 

pembangunan dilaksanakan secara 

bersama-sama antara pemerintah dan 

seluruh komponen masyarakat. dalam 

hal ini perangkat daerah merupakan 

instansi teknis penaggungjawab 

program dan kegiatan yang diusulkan, 

artinya perangkat daerah memegang 

peranan penting dalam mensinergikan 

dan menselaraskan usulan 

desa/kelurahan, kecamatan, pokir 

DPRD serta hasil konsultasi publik 

dengan visi misi kepala daerah 

terpilih”, jelas Asisten (1) Administrasi 

Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Pranoto, SH, M.Si. 

“ Pada dasarnya pemerintah 

berkeinginan sekali untuk memenuhi 

seluruh usulan pembangunan yang 

disampaikan oleh masyarakat, namun 

mengingat keterbatasan anggaran, 

maka usulan-usulan pembangunan 

yang disampaikan harus melalui 

seleksi dan didiskusikan agar 

keputusan yang diambil dapat lebih 

bermanfaat dan benar-benar prioritas 

sesuai dengan arah pembangunan 

yang diinginkan”, lanjut Asisten (1) 

Administrasi Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat Pranoto, SH, 

M.Si.

“Pada hari ini akan dilakukan 

pembahasan dan sinkronisasi usulan 

program kegiatan prioritas hasil dari 

musrenbang kecamatan dengan 

rancangan rencana kerja masing-

masing OPD. selain itu juga ada 

penyelarasan program dan kegiatan 

dari aspirasi masyarakat yang 

disampaikan melalui     pokok-pokok 

pikiran DPRD sehingga dapat 
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terakomodir bersamaan dengan 

program dan kegiatan pemerintah 

daerah untuk mewujudkan 

harmonisasi antara legislatif dan 

eksekutif. pada akhir acara diharapkan 

adanya kesepakatan bersama yang 

dirumuskan dalam berita acara antar 

seluruh unsur yang mewakili 

pemangku kepentingan yang nantinya 

akan dijadikan dasar penyempurnaan 

rencana kerja OPD”, sambung Asisten 

(1) Administrasi Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Pranoto, SH, 

M.Si.

“Pada kesempatan ini saya ingin 

mengajak dan menghimbau pada kita 

semua agar bersungguh-sungguh 

berupaya mewujudkan komitmen yang 

akan kita bangun bersama-sama untuk 

mewujudkan masyarakat Rejang 

Lebong yang BERCAHAYA untuk 

semua (berkarakter religius, cerdas, 

sehat, berbudaya untuk sejahtera dan 

maju bersama) dan juga saya 

sampaikan bahwa Pelaksanaan Forum 

Perangkat Daerah (FPD) ini 

diharapkan juga dapat menjadi media 

pembentukan komitmen seluruh 

stakeholder pembangunan dalam 

keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan,  penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan serta 

merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam tahapan 

penyusunan APBD”, tutup Asisten (1) 

Administrasi Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat Pranoto, SH, 

M.Si.

Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Rejang Lebong Khirdes 

Lapendo Pasju, S.STP, M.Si 

Sambutan/Paparan Kepala Bappeda Kab. RL  Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M.Si  
(Sumber:  Bappeda Kab. RL) 
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menjelaskan bahwa kegiatan Forum 

Perangkat Daerah (FPD) Kabupaten 

Rejang Lebong pada hari ini akan 

dibagi kedalam dua sesi selama dua 

hari yang mana pada hari pertama 

setelah acara pembukaan akan 

langsung di laksanakan pembahasan 

program prioritas antara  mitra bidang 

fisik, sarana dan prasarana kemudian 

pada hari ke dua akan dilakasanakan 

pembahasan antara mitra bidang 

social pelayanan dasar serta ekonomi 

dan dunia usaha. 

“ Kepada bidang-bidang di 

Bappeda agar mengawal kegiatan 

pembahasan selama Forum Perangkat 

Daerah (FPD) ini dengan baik, agar 

tidak timbul permasalahan di 

kemudian hari terkait program 

kegiatan yang tidak terakomodir baik 

dari masyarakat maupun pokok-pokok 

pikiran DPRD”, tutup Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong 

Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M.Si. 

Diskusi OPD dengan Perwakilan Kecamatan dalam Penyelarasan/Prioritas 
Program/Kegiatan pada  Forum Perangkat Daerah (FPD)  Kab. RL Tahun 2023 

(Sumber:  Bappeda Kab. RL) 
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Setelah acara pembukaan 

dilanjutkan dengan sesi diskusi antara 

perwakilan SKPD dengan perwakilan 

kecamatan yang dikoordinir bidang 

mitra di Bappeda untuk 

menyelaraskan dan memprioritaskan 

usulan program / kegiatan yang akan 

di RKPD Kabupaten Rejang Lebong 

Tahun 2023 melalui aplikasi SIPD. 

(Penulis : Hendra Rahmulya, ST / 
Fungsional Perencana Ahli Muda Sub 
Koordinator Penelitian dan Kerjasama 
Pembangunan Bappeda Rejang 
Lebong)  

Foto Bersama Forkompimda pada Forum Perangkat Daerah (FPD) 
Kab. RL Tahun 2023 

(Sumber:  Bappeda Kab. RL) 

35



bidang.ppkp@gmail.com bappedakabupatenrejanglebong (0732) 324949 

Lomba Inovasi Daerah untuk Rejang  Lebong 

yang Inovatif, Berdaya Saing 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana yang tertuang dalam 

pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) 

menyatakan  bahwa “ pemerintah pusat 

memberikan penilaian terhadap inovasi 

yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah” dan “ pemerintah pusat 

memberikan penghargaan dan/atau 

insentif kepada pemerintah daerah 

yang berhasil melaksanakan inovasi”. 

Sebagai bentuk penjabaran dari 

perundangan tersebut maka 

ditertibkanlah Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi 

Daerah adalah sebagai petunjuk 

pelaksanaan bagi pemerintah daerah 

dalam melaksanakan praktik-praktik  

 

inovasi dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

Pelaksanaan inovasi dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah 

yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut, 

tentunya perlu diperkuat dengan upaya 

dan langkah-langkah strategis agar 

inovasi dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah menjadi hal yang 

massif untuk dapat diterapkan. Upaya 

menumbuhkembangkan dan 

menyebarluaskan praktik-praktik 

inovasi yang baik secara continue perlu 

dilakukan dengan cara memotivasi dan 

memacu kreativitas pemerintah daerah 

untuk melakukan inovasi  dalam praktik 

penyelenggaraan  pemerintah 

Juara Lomba Inovasi Daerah Kab. RL 2022 : Juara 1 BAPPEDA, Juara 2 Dinas DUKCAPIL, Juara 3 Satuan  Polisi Pamong Praja 
(Sumber:  Bappeda Kab. RL) 
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didaerahnya. Untuk itu, langkah awal 

yang dilakukan salah satunya adalah 

melalui penilaian inovasi daerah 

melalui supervise secara periodic dan 

berkelanjutan, sehingga didapatkan 

gambaran bagaimana praktik-praktik 

penyelenggaraan inovasi 

diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah berikut dampaknya. 

Jumlah inovasi daerah yang 

dilaporkan pemerintah daerah ke 

Kementrian Dalam Negeri mengalami 

kenaikan secara signifikan dari tahun 

sebelumnya dalam rangka memacu 

kreativitas pemerintah daerah untuk 

terus berinovasi. Bagi pemerintah 

daerah yang dinilai berhasil menerapka 

inovasi dan berdampak signifikan bagi 

kemajuan daerah perlu diberikan 

penghargaan/reward dan insentif 

sebagai bentuk motivasi dan pengakuan 

terhadap pelaksanaan inovasi di 

daerah. 

Kementrian Dalam Negeri melalui 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

diberikan amanat untuk melaksanakan 

penilaian inovasi daerah yang 

ditetapkan sebagai salah satu program 

prioritas Kementrian Dalam Negeri 

tahun 2021. Sebagai salah satu bentuk 

implementasi dari upaya memotivasi 

serta memacu kreativitas pemerintah 

daerah untuk melakukan praktik yang 

inovatif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kemendagri 

melalui fungsi pembinaan terus 

mendorong pemerintah daerah untuk 

melahirkan ide dan gagasan berupa 

inisiatif baru dan inovasi yang 

selanjutnya dilakukan uji coba sampai 

pada proses keberhasilan uji coba yang 

kemudian diterapkan  dengan Perda 

dan Perkada. 

Kegiatan penilaian Indeks Inovasi 

Daerah (IID) Kementrian Dalam Negeri 

(https://indeks.inovasi.litbang.kemenda

gri.go.id/) ini dimaksudkan agar dapat 

mendorong kompetisi positif antar 

pemerintah provinsi dan antar 

pemerintah kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

sehingga dapat diwujudkan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat 

masyarakat dan peningkatan 

pembangunan, guna terwujudnya 

kesejahteraan rakyat. 

Adapun tujuan Kegiatan Penelitian 

dan Pemberian Penghargaan 

Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks 

Inovasi Daerah) adalah : 

1. Memotivasi pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota untuk 

meningkatkan inovasi dalam 
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pelayanan masyarakat sesuai 

dengan katagori sangat inovatif, 

inovatif, serta memotivasi 

pemerintah daerah kurang inovatif 

dan tidak dapat dinilai 

2. Mendorong penerapan good 

govermance 

3. Meningkatkan partisipasi

masyarakat terhadap proses-

proses inovasi yang dilakukan

oleh pemerintah daerah, dan

4. Memberikan penghargaan kepada

Pemerintah Daerah yang berhasil

menerapkan inovasi dalam

penyelenggaraan pemerintah

daerah secara transparan dalam

upaya peningkatan pelayanan 

publik dan kesejahteraan 

masyarakat 

Kondisi terkini pengembangan 

inovasi Kabupaten Rejang Lebong : 

1. Penilaian Indeks Inovasi 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor: 100-4672 Tahun 

2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah 

Provinsi, kabupaten dan kota tahun 

2020  Kabupaten Rejang Lebong berada 

di posisi ke 143 dari 415 kabupaten yang 

dilakukan penilaian oleh Kementrian 

Dalam Negeri dengan predikat inovatif ( 

Skor: 784), serta urutan ke 4 di tingkat 

Provinsi Bengkulu. 

Adapun skor dan katagori Indeks 

Inovasi Daerah Tahun 2020 adalah : 

Kategori Skor 

Tidak  dapat dinilai 0 

Kurang inovatif 1 - 500 

Inovatif 501 - 1000 

Sangat inovatif > 1000

Dilihat dari katagori skor yang ada 

maka meskipun Kabupaten Rejang 

Lebong di katagori inovatif tapi masuk 

di skor inovatif yang skala nya dibawah, 

hal ini tidak terlepas dari kuwalitas dan 

kuwantitas inovasi yang ada masih 

sangat rendah dibanding daerah 

tetangga maupun daerah tingkat 

nasional. 

2. Penilaian Indeks Inovasi 2021

Berdasarkan Surat Kementerian 

Dalam Negeri Nomor 002.6/3363/SJ 

Tentang Penilaian Indeks Inovasi 

Daerah dan Pemberian Penghargaan 

Innovative Government Award (IGA) 

2021, Penilaian Innovative Government 

Award (IGA) 2021 mengalami perubahan 

dalam segi penginputan dan skala 

penilliannya yaitu : 

a. Penginputan harus mengupload

pakta integritas dari Kepala

Bappeda selaku penanggung

jawab administrator penginputan
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Indeks Inovasi Daerah tanpa pakta 

integritas tersebut maka tidak 

akan bisa menginput data inovasi 

daerah tahun 2021 

b. Skala penilaian untuk skor Indeks

Inovasi Daerah tahun 2021

mengalami perubahan menjadi :

Kategori Skor 

Tidak  dapat dinilai 0 

Kurang inovatif 0,01 – 29,99 

Inovatif 30,00 – 59,99 

Sangat inovatif 60,00 – 100,00 

Penilaian Indeks Inovasi Daerah 

2021 tertuang dalam  Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6-

5848 Tahun 2021 Tentang Indeks Inovasi 

Daerah Provinsi, kabupaten dan kota 

Tahun 2021  Kabupaten Rejang Lebong 

berada di posisi ke 153 dari 415 

kabupaten yang dilakukan penilaian 

oleh Kementrian Dalam Negeri dengan 

predikat inovatif ( Skor: 44.07), serta 

urutan ke 6 di tingkat Provinsi 

Bengkulu. 

Dibandingkan dengan penilaian 

Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 

dengan penilaian Indeks Inovasi Daerah 

tahun 2021 Kabupaten Rejang Lebong 

Mengalami penurunan posisi baik 

tingkat nasional maupun provinsi, hal 

ini disebabkan mekanisme penilian 

baru  yang semakin ketat serta kwalitas 

dan kwantitas inovasi Kabupaten 

Rejang Lebong yang belum maksimal 

NO Keterangan Skor Peringkat 

Nasional 

Peringkat 

Provinsi 

1

1 IID 2020 784 143 4 

2

2 IID 2021 44.07 153 6 

Tantangan yang dihadirkan di era 

saat ini mengharuskan pemerintah 

daerah untuk bekerja dengan cara-cara 

baru. Di samping itu, tuntutan 

masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang lebih cepat, mudah, murah, dan 

pintar terus meningkat. Berinovasi 

dapat menjadi cara efektif dan berperan 

sebagai katalisator dalam mengatasi 

berbagai hambatan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah, daerah harus mampu 

memangkas biaya dan memotong jalur 

birokrasi yang panjang dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, upaya ini sejalan dengan 

amanat dari Presiden Joko Widodo yang 

pernah berpesan agar aparatur negara 

harus merubah paradigma dalam 

menyelesaikan berbagai masalah 

Seharusnya inovasi jangan lagi 

hanya sebatas pengetahuan dan 
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wacana, namun harus menjadi budaya 

dalam bekerja, Membangun budaya 

inovasi dapat dilakukan dengan banyak 

cara salah satunya dengan menjadikan 

inovasi menjadi cara atau metode 

dalam mengatasi berbagai persoalan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah apalagi dengan keterbatasan 

anggaran yang diberikan dari pusat. 

Sesuai dengan amanah Visi dan 

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Rejang Lebong Periode 2021-2024 yaitu 

Drs. Syamsul Effendi, MM dan Hendra 

Wahyudiansyah, SH pengembangan 

inovasi menjadi perhatian yang sangat 

serius untuk dibenahi. Karena saat ini 

daerah dianggap maju bila sudah 

inovatif dan berdaya saing, apa lagi 

semua indikator penilaian seperti 

Reformasi Birokrasi, Indeks Daya saing 

Daerah, Jabatan Fungsional, standar 

penentuan Tabahan Penghasilan 

Pengawai (TPP) sudah merujuk pada 

penilian Indeks Inovasi Daerah. 

Dalam menarik investor untuk 

berinvestasi di Kabupaten Rejang 

Lebong tidak akan lepas dari inovasi-

inovasi yang ada karena perusahan 

atau investor-investor akan lebih 

tertarik menanamkan modal atau 

berinvestasi apa bila daerah itu 

memiliki inovasi yang mumpini baik 

dalam pelayanan publik, birokrasi serta 

kelompok-kelompok masyarakat yang 

memiliki inovasi dalam menunjang 

mereka dalam menanamkan modal 

atau berinvestasi.  

Menghadapi tantangan dan 

permasalahan pengembangan inovasi 

dalam rangka peningkatan Indeks 

Inovasi Daerah  dan Indeks Daya Saing 

Daerah maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong melalui 

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 

mengadakan lomba inovasi daerah yang 

tahun 2022 ini dilakukan  untuk katagori 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong. 

Tahapan lomba inovasi daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 

dimulai dari : 

1. Surat Edaran Bupati Rejang Lebong

Nomor : 050/0416/BAPPEDA Tanggal

17 Mei 2021 Tentang Indeks Inovasi

Daerah (IID) Kabupaten Rejang

Lebong Tahun 2021

2. Surat Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Rejang Lebong Nomor :

180.2.I Tahun 2022 Tanggal 18

Januari 2022 Tentang Penunjukan

Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim

Pelaksana Inovasi Daerah Daerah
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Kabupaten Rejang Lebong Tahun 

2022 

3. Surat Edaran Bupati Rejang Lebong

Nomor : 050/0070/BAPPEDA

Tanggal 20 Januari 2022 Tentang

Lomba Inovasi Daerah Kabupaten

Rejang Lebong Tahun 2022

4. Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah

(IID) Kabupaten Rejang Lebong

Tahun 2022 sesuai dengan undangan

Sekretaris Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong Nomor : 

005/048/E/BAPPEDA Tanggal 19 

Januari 2022 Tentang Sosialisasi 

Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 

2022 

5. Surat Teguran Bupati Rejang Lebong

Nomor : 050/0213/BAPPEDA Tanggal

2 Maret 2022 Tentang Teguran

kepada OPD yang belum

menyampaikan data/dokumen

inovasi yang akan diikutsertakan 

pada lomba inovasi 

6. Pengumuman pemenang lomba 

inovasi daerah Kabupaten Rejang 

Lebong di sampaikan pada 

musrenbang RKPD Kabupaten 

Rejang Lebong Tahun 2022 

Untuk menjaga indepedensi, 

traparansi dan akuntabilitas penilian 

maka melibatkan unsur Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong, 

unsur akademisi yang diwakili Rektor 

Universitas Pat Petulai (UPP) 

Kabupaten Rejang Lebong dan 

perwakilan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi 

Bengkulu. 

Dari hasil penilaian yang dilakukan 

mulai dari kelengkapan administrasi, 

kelengkapan data/dokumen, kesesuaian 

indikator dan bobot penilian maka 

didapat juara lomba inovasi daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 

Proses Penilian oleh Tim Juri yang Terdiri Dari Unsur Bappeda Kab. RL, 
Bappeda Prov. Bengkulu dan akademisi (Rektor UPP Kab. RL) 

(Sumber:  Bappeda Kab. RL) 
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bidang.ppkp@gmail.com bappedakabupatenrejanglebong (0732) 324949 

yang ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Sekretaris Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 

180.22.III Tahun 2022 Tanggal 4 Maret 

2022 Tentang Penetapan Pemenang 

Lomba Inovasi Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong Tahun 2022 adalah 

sebagai berikut : 

Dalam pelaksanaan lomba 

inovasi daerah Kabupaten Rejang 

Lebong Tahun 2022 ini dalam 

pelaksanaanya berdasarkan evaluasi, 

masukan dan saran dari berbagai pihak 

maka kedepan akan disempurnakan 

dalam hal regulasi, jadwal pelaksanaan, 

reward/punishment dan katagori yang 

dilombakan sehingga dapat menunjang 

peningkatan Indeks Inovasi Daerah dan 

Indeks Daya Saing Daerah dalam 

mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong 

yang inovatif, berdaya saing dan 

bercahaya untuk semua. 

(Penulis : Hendra Rahmulya, ST / Fungsional 
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Penelitian dan 
Kerjasama Pembangunan Bappeda Rejang Lebong)  

Juara II
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120 Juara I

2
Dinas kependudukan Dan 
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101
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1
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Advertorial 

usyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang)

Tahun 2022 dalam rangka 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong 

Tahun 2023 diselenggarakan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong di 

Gedung Serba Guna (GSG) Lapangan Setia 

Negara Curup, Rabu pagi (09/3). 

Gubernur Bengkulu melalui Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan Setda 

Provinsi Bengkulu, Ir. H. Fachriza, MM 

membuka Musrenbang ini secara langsung 

yang didampingi oleh Bupati Rejang 

Lebong, Ketua DPRD Kabupaten Rejang 

Lebong, dan Perwakilan Kepala Bappeda 

Provinsi Bengkulu.  

Selain dihadiri oleh unsur Forum 

Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong, acara ini juga dihadiri oleh 

perwakilan Kabupaten Kepahiang, 

Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten 

Lebong, Kabupaten Empat Lawang, 

Kabupaten Musi Rawas, perwakilan tokoh 

masyarakat, tokoh agama, tokoh 

perempuan, tokoh adat, LSM, asosisasi 

profesi dan seluruh Kepala Perangkat 

Daerah termasuk Kepala Bagian, Camat 

dan Kepala Puskesmas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong. 

Pelaksanaan Musrenbang RKPD 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 

merupakan amanat Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang  Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. Dalam 

peraturan tersebut dijelaskan bahwa 

Musrenbang RKPD Kabupaten bertujuan 

membahas rancangan RKPD Kabupaten 

M 

MUSRENBANG RKPD 
KABUPATEN REJANG LEBONG 2023 

“PENINGKATAN EKONOMI MELALUI PRODUKTIVITAS SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN” 
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dalam rangka menyepakati permasalahan 

pembangunan daerah, prioritas 

pembangunan daerah, serta program, 

kegiatan, pagu indikatif, indikator dan 

target kinerja 

serta lokasi, 

termasuk 

penyelasaran 

dengan 

sasaran dan 

prioritas 

daerah dengan 

provinsi.   

Acara ini 

mengusung 

tema, 

“Peningkatan 

Ekonomi 

Melalui 

Produktivitas Sektor Pariwisata dan 

Pertanian”. Prioritas pembangunan yang 

ditetapkan diharapkan dapat mewujudkan 

visi misi Bupati terpilih yaitu Kabupaten 

Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua 

(Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, 

Berbudaya untuk Sejahtera dan Maju 

Bersama).  

Dalam sambutan Bupati Rejang 

Lebong Drs. Syamsul Effendi, M.M 

menyampaikan, pelaksanaan Musrenbang 

RKPD Kabupaten Rejang Lebong 2023 

merupakan tahapan perencanaan 

pembangunan dengan pendekatan bottom-

up, top-down, disamping politik, 

partisipatif dan teknokratik. 

“Pendekatan perencanaan secara 

berjenjang ini dimulai dari tingkat 

desa/kelurahan, kecamatan melalui 

kegiatan musyawarah dan reses anggota 

DPRD sampai dengan tingkat kabupaten 

untuk menyerap aspirasi masyarakat, 

sebagai bahan masukan kepada 

pemerintah kabupaten, provinsi dan 

pemerintah pusat untuk menyusun 

rencana kerja pemerintah, dengan tujuan 

untuk mendapatkan keselarasan antara 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

dan Rencana 

Kerja 

Pemerintah 

(RKP)”, jelas 

Bupati. 

Bupati 

menyampaikan, 

pada Bappeda 

dan seluruh 

pihak agar bisa 

meramu 

pembangunan 

hingga 

realisasinya 

mendatang 

dapat berkualitas dan berdampak postifif 

serta memberi manfaat bagi kesejahteraan 

masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

usulan yang masuk dalam musrenbang 

kabupaten telah melalui proses dan 

tahapan yang cukup panjang, sehingga 

diharapkan benar-benar dapat 

menampung seluruh seluruh aspirasi 

masyarakat baik untuk perencanaan 

pembangunan fisik maupun program 

untuk masyarakat Rejang Lebong. 

“Kami berharap setelah musrenbang, 

usulan yang menjadi kewenangan provinsi 

maupun pusat dapat terpenuhi ditahun 

depan, pasalnya di Kabupaten Rejang 

Lebong juga banyak aset-aset yang 

kewenangannya milik pemprov dan pusat. 

Melalui usulan tersebut pemprov dan 

pusat dapat melihat apa yang masih 

kurang di Rejang Lebong. Selain itu, kepada 

perangkat daerah lebih memfokuskan 

pemenuhan program-program visi misi 

Bupati Rejang Lebong yang telah tertuang 

dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong, 

Bupati Rejang Lebong Saat Menyampaikan Sambutan 
Musrenbang  RKPD  Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 

( Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kab RL) 
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terutama pada tahun 2023 Rejang Lebong 

fokus pada sektor pariwisata dan 

pertanian yang memang sangat strategis 

dalam menopang perekonomian di 

Kabupaten Rejang Lebong” tutup Bupati. 

Selanjutnya, Gubernur Bengkulu 

melalui Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 

Bengkulu, Ir. H. Fachriza, MM 

menyampaikan Tema Pembangunan 

Provinsi Bengkulu Tahun 2023 adalah 

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

Melalui Akselerasi Pembangunan Ekonomi 

yang Berkelanjutan, Pembangunan 

Manusia, serta Pemenuhan Layanan 

Infrastruktur Dasar dan Pengembangan 

Infrastruktur Strategis”.  

Tema tersebut memiliki beberapa 

penekanan dalam pembangunan Provinsi 

Bengkulu Tahun 2023 dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang saat ini masih tertekan akibat 

pandemi covid-19,  melalui : 

1. akselerasi ekonomi pada sektor-sektor

riil dan peningkatan realisasi investasi,

yang akan menstimulus penciptaan

lapangan kerja, meningkatkan 

produktivitas dan memperbaiki 

kesejahteraan masyarakat; 

2. peningkatan pelayanan dasar terutama

sektor pelayanan kesehatan, 

pendidikan dan pemerataan 

perlindungan sosial; 

3. peningkatan dan pembangunan

infrastruktur strategis sebagai salah

satu prioritas untuk menggenjot

pertumbuhan dan pemulihan ekonomi.

Tema pembangunan Provinsi 

Bengkulu Tahun 2023 tersebut diharapkan 

menjadi pedoman pemerintah Kabupaten 

Rejang Lebong dalam penyelarasan 

perencanaan pembangunan daerah antara 

Kabupaten Rejang Lebong dengan 

pemerintah Provinsi Bengkulu. 

 “Pemerintah Provinsi Bengkulu 

sangat bangga dan memberikan apresiasi 

yang setinggi – tinggi-nya kepada 

Kabupaten Rejang Lebong yang telah 

meraih capaian keberhasilan dalam 

pembangunan daerah, sehingga 

Kabupaten Rejang Lebong dapat menjadi 

lebih maju dan sejahtera. Sebagai bentuk 

dukungan untuk pembangunan Kabupaten 

Rejang Lebong, melalui APBD Provinsi 

Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu 

telah mengalokasikan anggaran yang 

berasal dari sumber dana APBD yang 

disebar di beberapa perangkat daerah 

untuk kegiatan yang pelaksanaan 

pembangunannya menjadi kewenangan 

pemerintah provinsi di Kabupaten Rejang 

Lebong dan anggaran yang berasal sumber 

dana APBN yang berada satuan kerja 

Kementerian maupun alokasi dana Tugas 

Pembantuan. “Namun yang perlu 

dimaklumi oleh Pemerintah Kabupaten 

Rejang Lebong adalah, bahwasanya pada 

tahun 2022 ini kita masih dilanda wabah 

Covid-19 yang perlu penanganan dengan 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov 
Bengkulu mewakili Gubernur Bengkulu saat 

menyampaikan sambutan pada Musrenbang  RKPD  
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 

( Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kab RL) 

45



cepat dan tepat. Sehingga konsentrasi 

anggaran dan prioritas pembangunan pada 

tahun ini akan lebih banyak diutamakan 

untuk penanganan dan pencegahan wabah 

Covid-19,” kata Fachriza. 

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu 

melalui Kabid Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, M. 

Nashrullah, SE, MT. MSc menyampaikan 

“Alokasi APBD Provinsi Bengkulu untuk 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 ini 

sebesar Rp. 23. 268.083.260,- yang 

tersebar di beberapa Perangkat Daerah 

Provinsi Bengkulu. Sementara itu, alokasi 

APBN melalui Satker Provinsi Tahun 2022 

untuk Kabupaten Rejang Lebong  sebesar 

Rp. 169.038.542.000,-  yang salah satunya 

untuk Rehabilitasi dan Renovasi Sarana 

dan Prasarana Sekolah dan serta 

pemeliharaan berkala Danau Mas Harun 

Bastari, dimana  besaran alokasi ini masih 

bersifat tentatif” paparnya. Pada 

kesempatan tersebut beliau juga 

menyampaikan rencana kegiatan Provinsi 

Bengkulu Tahun 2023 serta usulan APBN 

Tahun 2023 untuk Kabupaten Rejang 

Lebong diantaranya Perluasan SPAM 

Kabupaten, Pembangunan Rumah Susun 

Cawang Baru, Optimaslisasi Penanganan 

Kawasan Kumuh Kabupaten Rejang 

Lebong dan Optimalisasi IPLT Kabupaten 

Rejang Lebong yang pada saat ini 

statusnya masih dibahas di rakor teknis 

masing-masing kementrian. 

Pada acara tersebut juga 

disampaikan pemaparan materi oleh 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang 

Lebong, Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, 

M.Si yang berisi pencapaian pembangunan

kinerja ekonomi makro dan kerangka

keuangan kinerja tahun sebelumnya  serta

target untuk tahun 2023; isu strategis, visi

misi, tema dan prioritas pembangunan

RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun

2023 serta program unggulan

pembangunan Kabupaten Rejang Lebong

Tahun 2023. Adapun tema dan arah

kebijakan pembangunan daerah

Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023

sebagai berikut.

Prioritas pembangunan daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 

serta pencapaian kinerja ekonomi makro 

Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 – 2021 

dan target tahun 2022 dan 2023 yang 

disampaikan adalah sebagai berikut. 

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah (M. Nashrullah, SE,MT,M.Sc) mewakili Kepala Bappeda Provinsi 

Bengkulu saat menyampaikan materi didamping oleh Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten Rejang Lebong (Ir.H.Zulkarnain,MT)selaku moderator 

( Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kab RL) 
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Ekonomi Kabupaten Rejang Lebong menunjukan stabilitas selama kurun waktu 2016-
2019. Tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, ekonomi Kabupaten Rejang Lebong 
terkontraksi hanya sebesar 0,07%. Jauh lebih baik dari kontraksi ekonomi Bengkulu 
yang mencapai minus (–) 0.02% dan nasional yang mencapai minus (-) 2,07%. Tahun 
2021 ekonomi Kabupaten Rejang Lebong mulai membaik dengan peningkatan 
pertumbuhan mencapai 3.14%, meskipun masih berada dibawah ekonomi nasional 

Perkembangan indikator ketenagakerjaan Rejang Lebong, cenderung fluktuatif. 

Dampak pandemi Covid-19, mengakibatkan peningkatan TPT sebesar 0.86% sehingga 

menjadi 3.7% pada tahun 2020. Dengan program penangangan Covid-19 pada tahun 

2021, tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan kembali menjadi 2.45. 

Pada awal pandemi Covid-19, kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tetap menurun 
pada dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 0,1%. Pada tahun 2021 kemiskinan tidak 
meningkat dan berhasil tetap pada angka 15.85%. Jika dibandingkan dengan 
kabupaten lain se-Provinsi Bengkulu maka Kabupaten Rejang Lebong berada diposisi  
kelima setelah Seluma, Kaur, Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu. Angka ini masih 
berada diatas angka kemiskinan provinsi Bengkulu sebesar 14.43% dan nasional 
sebesar  9.71 % pada tahun 2021. 

Pembangunan manusia di Kabupaten Rejang terus mengalami kemajuan, mulai tahun 
2019 IPM Kabupaten Rejang Lebong masuk dalam kategori “tinggi”. Pada Tahun 2021, 
IPM Kabupaten Rejang Lebong meningkat menjadi sebesar 70,77. Meskipun masih 
berada dibawah IPM Provinsi sebesar 71,64 dan IPM Nasional sebesar 72,29, IPM 
Kabupaten Rejang Lebong paling tinggi diantara kabupaten lain se-Provinsi Bengkulu.  

Rasio Gini di Kabupaten Rejang cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun. 
Pada Tahun 2021, Rasio Gini Kabupaten Rejang Lebong menurun dari angka 0.290 dari 
tahun 2020 menjadi 0.280. Angka Rasio Gini ini menunjukkan capaian yang cukup baik 
jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Angka Rasio Gini Kabupaten Rejang 
Lebong cenderung berada di bawah Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2021 
mencapai angka 0.321 dan Nasional yang pada tahun 2021 masih berada diangka 
0.381.  
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Sebagai wujud apresiasi Pemerintah 

Kabupaten Rejang Lebong terhadap 

pelaksanaan perencanaan pembangunan 

dan inovasi di Kabupaten Rejang Lebong 

maka diberikan penghargaan kepada 

kecamatan terbaik dalam pelaksanaan 

Musrenbang Kecamatan, Perencana 

terbaik tingkat Kabupaten Rejang Lebong 

dan Inovasi terbaik tangka Perangkat 

Daerah. Penilaian kecamatan terbaik 

berdasarkan kategori keterwakilan 

peserta, penerapan protokol kesehatan, 

penginputan pada aplikasi SIPD dan 

koordinasi (feedback atas hasil 

musrenbang dan sosialisasi cara 

penginputan kedesa). Penghargaan ini 

diberikan kepada Kecamatan Bermani Ulu 

yang diwakili oleh Camat Bermani Ulu, Drs. 

Hantoni, MM dan Kepala Seksi P3U, Ren 

Suharyadi, S.Sos.

Sedangkan untuk Penilaian 

Perencana terbaik berdasarkan kategori 

penilaian koordinasi, ketepatan waktu 

pengumpulan dokumen, kualitas dokumen 

dan ketertiban inputan dokumen pada 

aplikasi SIPD. Perencana terbaik diberikan 

kepada Kasubag Perencanaan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 

Rejang Lebong, Erma Eliza, SE yang 

didampingi oleh Kepala Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia, M. Andhy Afrianto,SE. 

Untuk Penilaian Inovasi terbaik 

berdasarkan kategori penilaian rancang 

bangun/kematangan inovasi, manfaat 

inovasi dan jejaring inovasi. Inovasi terbaik 

pertama diberikan kepada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong dengan inovasi 

KLINIK INOVASI (Konsultasi Informasi dan 

Diskusi Inovasi) dan penyerahan 

penghargaan diwakili oleh Sub 

Koordinator Penelitian dan Kerjasama 

Pembangunan, Hendra Rahmulya, ST. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Bengkulu 
mewakili Gubernur Bengkulu saat menyerahkan penghargaan 

terbaik kepada Camat Bermani Ulu, Drs. Hantoni,MM dan Kasi 
P3U Kecamatan Bermani Ulu, Ren Suharyadi, S. Sos 

(Sumber : Bappeda Kab. Rejang Lebong) 

Bupati Rejang Lebong Saat Menyerahkan Penghargaan Perencana 
Terbaik kepada Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Kabupaten 

Rejang Lebong, M. Andhy Afrianto,SE dan Kasubren BKPSDM, Erma 
Eliza, SE 

( Sumber : Bappeda Kab.Rejang Lebong) 
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Inovasi terbaik kedua diberikan kepada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Rejang Lebong dengan inovasi 

PELANTAS (Pelayanan Perekaman keliling 

KTP-el untuk Lanjut Usia dan Disabilitas) 

dan penyerahan penghargaan diwakili 

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil, Drs. Muradi. Inovasi terbaik 

ketiga diberikan kepada Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong 

dengan inovasi SEMULEN PP (Sistem 

Komunikasi Elektronik Pengaduan Online 

Perda dan Perbup) dan penyerahan 

penghargaan diwakili oleh Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja, Akhmad Rivai, SP. 
(Penulis : Syari Agustini Wulandari, S.Si, ME / 

Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator 

Pengembangan Sistem Perencanaan Bappeda). 

Ketua DPRD Kab.Rejang Lebong, Mahdi Husen, SH saat 
Menyerahkan Penghargaan Inovasi Terbaik Pertama kepada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 

Hendra Rahmulya, SE 
( Sumber : Bappeda Kab.Rejang Lebong) 

Seluruh penerima penghargaan Kecamatan terbaik, Perencana Terbaik dan Inovasi Terbaik bersama dengan Bupati 
Rejang Lebong dan Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong  

( Sumber : Bappeda Kab.Rejang Lebong) 

434343
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PENGHARGAAN 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 2022

MOTIVASI DAN PEMBELAJARAN 
UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH 

eberhasilan pelaksanaan 

pembangunan ditentukan oleh 

keberhasilan daerah dalam 

menyiapkan perencanaan, 

pelaksanaan dan pencapaian pembangunan 

daerah yang baik. Dalam rangka 

meningkatkan keterpaduan pelaksanaan 

pembangunan pusat dan daerah serta 

sebagai bentuk motivasi dan apresiasi 

kepada Pemerintah Daerah atas prestasinya 

dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan, Kementrian Perencanaan 

Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas 

menyelenggarakan evaluasi komprehensif 

dan kreatif melalui Penghargaan 

Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan 

ini merupakan kegiatan pemberian 

penghargaan kepada pemerintah daerah 

yang dilakukan oleh Kementerian 

PPN/Bappenas sejak tahun 2011 dengan 

nama Anugerah Pangripta Nusantara 

(APN) dan sejak tahun 2017 berubah nama 

menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah 

(PPD) .  

Tujuan dari Penghargaan 

Pembangunan Daerah adalah 1) Mendorong 

pemerintah daerah untuk menyusun 

dokumen perencanaan yang konsisten, 

komprehensif, terukur dan dapat 

dilaksanakan; 2) Mendorong integrasi, 

sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan 

pusat dan daerah; 3) Mendorong 

pemerintah daerah untuk melaksanakan 

kegiatan secara efektif dan efisien dalam 

 rangka pencapaian sasaran pembangunan 

dan 4) Mendorong pemerintah daerah 

untuk berinovasi dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan. Adapun objek 

dan ruang lingkup dalam PPD adalah proses 

penyusunan dokumen RKPD, Kualitas 

dokumen RKPD, Pencapaian Pembangunan 

dan Inovasi Pembangunan. Apresiasi yang 

diberikan kepada daerah terbaik yang 

memperoleh Penghargaan Pembangunan 

Daerah berupa Dana Insentif Daerah (DID). 

Penghargaan Pembangunan Daerah 

dilaksanakan bukan semata-mata untuk 

melakukan penilaian yang membandingkan 

suatu daerah dengan daerah lain, namun 

melalui PPD ini diharapkan mampu 

mendorong dan memotivasi daerah agar 

terus memperbaiki perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerahnya, 

sehingga pembelajaran baik yang diperoleh 

dapat dibagikan kepada daerah lainnya. 

Sharing praktik-praktik cerdas 

pembangunan daerah nantinya akan 

dilakukan melalui Knowledge 

Sharing pembangunan daerah, yang 

merupakan kegiatan lanjutan dari PPD, 

sebagai sarana membagi inspirasi dari 

daerah-daerah terbaik penerima 

penghargaan kepada para pelaku 

pembangunan secara lebih luas. Manfaat 

lain dari PPD adalah bagi pemerintah pusat 

PPD dapat memperkuat koordinasi dan 

sinkronisasi untuk perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan nasional dan 

pembangunan daerah; bagi pemerintah 

daerah, PPD memberikan motivasi dan 

pembelajaran untuk pembangunan daerah 

yang lebih berkualitas dan bagi non 

pemerintah, PPD memberikan akses 

informasi keterlibatan akademisi, NGO, 

profesional, jurnalis dan masyarakat dalam 

pembangunan daerah.  

K 
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Tahap penilaian PPD 2022 terdiri dari 

tiga tahapan yaitu: 1) Tahap 1 Penilaian 

Dokumen RKPD dan Inovasi; 2) Tahap 2 

Presentasi dan Wawancara; 3) Tahap 3 

Verifikasi. Kerangka penilaian PPD tersebut 

tidak hanya mengevaluasi proses 

penyusunan dan kualitas dokumen 

perencanaan, namun juga hasil pencapaian 

dan inovasi pembangunan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah. Peningkatan 

kualitas pelaksanaan PPD dari tahun ke 

tahun terus diupayakan. Beberapa new 

features dalam penyelenggaraan PPD 2022 

diantaranya yaitu: 1) Digital Evaluation 

System, penggunaan aplikasi sistem digital 

PPD yang mempermudah proses penilaian, 

dan membantu pemerintah daerah 

mengunggah dokumen-dokumen yang 

diperlukan; 2) Covid-19 Economic Recovery, 

penilaian yang lebih komprehensif dan 

adaptif terkait perencanaan dan pencapaian 

pembangunan terkait pemulihan ekonomi 

akibat pandemi Covid-19; 3) Strengthening 

Regional Information, penguatan informasi 

daerah lebih komprehensif melalui 

perluasan sistem yang mengakses informasi 

kabupaten/kota; 4) Leadership Consideration, 

penguatan proses penilaian dengan 

mempertimbangkan keterlibatan Kepala 

Daerah pada tahap presentasi dan 

wawancara. 

Sementara itu, Penilaian tahap I 

untuk seluruh Kabupaten/Kota di provinsi 

Bengkulu telah dilaksanakan pada tanggal 

27 Januari s.d 07 Februari 2022. Mulai tahun 

2022, penilaian tahap I ini dilakukan 

berbasis web. Kabupaten/kota akan 

mendapatkan user untuk akses ke laman 

https://peppd.bappenas.go.id dan 

mengunggah dokumen persyaratan yang 

telah ditentukan seperti dokumen RPJMD, 

RKPD, kuesioner informasi pembangunan 

daerah dan dokumen inovasi. Adapun 

kriteria dan indikator penilaian pada 

tahapan ini adalah aspek pencapaian 

pembangunan, aspek kualitas dokumen 

RKPD (keterkaitan, konsistensi, 

kelengkapan dan kedalaman kualitas 

dokumen) dan aspek inovasi (kelengkapan 

dan kedalaman inovasi daerah).  
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Beberapa penambahan dalam item 

penilaian diantaranya adalah perbandingan 

pencapaian sebelum dan sesudah pandemi 

covid-19, tersedianya kebijakan pemulihan 

ekonomi dalam rangka penanganan dampak 

pandemi covid-19, pendalaman inovasi 

daerah dan informasi eksplisit dukungan 

program daerah RKPD 2022 terhadap 

program/kegiatan  Prioritas Nasional RKP 

2022 serta pendalaman inovasi.  

Pemerintah Kabupaten Rejang 

Lebong telah melalui tahapan I dan 

dipanggil untuk menjalani proses penilaian 

PPD tahap II. Tahap II merupakan tahapan 

presentasi dan wawancara yang 

dilaksanakan di Aula Hotel Santika, 

Bengkulu, Jum’at, (11/2) siangDalam 

rangkaian proses penilaian tim Pemerintah 

Kabupaten Rejang Lebong melakukan 

pemaparan mengenai proses perencanaan 

pembangunan Tahun 2022 (aspek 

pencapaian pembangunan, aspek kualitas, 

aspek penyusunan dokumen) serta inovasi 

yang diusulkan.  

Sebelum pemaparan ditayangkan 

video yang berisi profil daerah, program 

unggulan daerah dalam rangka pencapaian 

pembangunan daerah Kabupaten Rejang 

Lebong terkait ekonomi dan inovasi yang 

berisi konten permasalahan yang menjadi 

dasar inovasi, keterlibatan stakeholder 

dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 

inovasi, hasil inovasi, aspek kebaruan dan 

kebermanfaatan terkait inovasi serta 

keterlibatan stakeholders dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah serta sistem yang 

memfasilitasi komunikasi dengan 

stakeholders dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah. 

Pemaparan disampaikan oleh Kepala 

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, 

Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M. Si, 

didampingi oleh Tim Teknis dari 

Kabupaten Rejang Lebong yang 

diantaranya terdiri dari Kepala Dinas 

Pertanian dan Perikanan (Ir. H. 

Zulkarnain,MT), Kepala Dinas 

Perdagangan, Koperasi, UKM dan 

Perindustrian (Dra. Upik Zumratulaini, 

M.Si), Sekretaris Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa (Desma Heryana, S.KM),

Tenaga Ahli Desa (Andi), Sekretaris Desa

Rimbo Recap (Donny Kurniawan) dan

Direktur BUMDES Sari Tani Desa Rimbo

Recap Kabupaten Rejang Lebong (Rahman

Jasin).

Aspek pencapaian pembangunan 

membahas tentang Pertumbuhan ekonomi, 

Tingkat Pengangguran Terbuka, 

Kemiskinan, Indeks Pembangunan 

Manusia, Indeks Gini, Keamanan dan 

Ketertiban, Kinerja Transparasi dan 

akuntabilitas, Pelayanan Publik dan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022, 

serta program unggulan Kabupaten Rejang 

Lebong di sektor unggulan pertanian dan 

perkebunan, sektor pariwisata, sektor 

perdagangan dan optimalisasi Dana Desa 

(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui

pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES).

Kepala Bappeda Kab.RL, Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M. Si saat 
memberikan paparan pada penilaian PPD 2022 

( Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kab RL) 
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Aspek Kualitas membahas proses 

dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 

2022, keselarasan dokumen RKPD (usulan 

musrenbang yang terakomodir dalam 

RKPD), Pendekatan dalam proses 

perencanaan (teknokratik, partisipatif, 

bottom-up dan politik), konsistensi antar 

substansi dalam dokumen RKPD, Sinergitas 

Prioritas Pembangunan (Kebijakan Pusat, 

Kebijakan Kabupaten Rejang Lebong dan 

Kebijakan Provinsi Bengkulu) dalam 

dokumen RKPD Tahun 2022. 

Untuk Aspek Inovasi membahas 

tentang Inovasi BUMDES Sari Tani Desa 

Rimbo Recap  Kecamatan Curup Selatan 

Kabupaten Rejang Lebong berupa budidaya 

padi unggul dan penyediaan pupuk, 

pengelolaan gabah/padi dan pemasaran 

beras serta koperasi simpan pinjam bagi 

para petani dalam upaya peningkatan 

pendapatan masyarakat desa khususnya 

serta penanggulangan pengangguran 

dimasa pandemi Covid-19 yang mendorong 

kesejahteraan masyakarat secara umum.   

Pemaparan dilakukan dihadapan Tim 

Penilai Umum (TPU) dan Tim Penilai 

Independen (TPI) dari 

PPD di tingkat Provinsi 

Bengkulu. Tim Penilai 

Tim Penilai Independen 

(TPI) terdiri atas 

akademisi dan ahli di 

bidangnya, antara lain 

Dr. Panji Suminar,MA 

(Universitas Bengkulu), 

Ir. Edi Waluyo, SH dan 

Ir. R. Titus Chandra 

Erwana (Sekretaris 

Bappeda Provinsi 

Bengkulu). Penyampaian 

pertanyaan dan masukan banyak diberikan 

dari Tim Penilai Utama dan Tim Penilai 

Independen, yang dimana mengharapkan 

jika Kabupaten Rejang Lebong dapat 

memasuki tahap selanjutnya, diharapkan 

pada saat pemaparan lebih menjelaskan 

alasan mengapa dan kenapa capaian 

pembangunan bisa tercapai atau tidak. 

Kontribusi sektor unggulan yang 

ditampilkan harus dari seluruh semua 

potensi sektor diantaranya sektor 

pariwisata, sektor pertanian, perkebunan 

dan perdagangan. Untuk sektor pertanian 

dijelaskan bahwa yang menjadi penyebab 

melambatnya pertumbuhan disektor ini 

adalah masih rendahnya intensifikasi dan 

ekstensifikasi pertanian. Selain itu, 

Kemiskinan Rejang Lebong masih cukup 

tinggi, padahal dengan potensi yang ada 

Rejang Lebong bisa maju, hal ini 

dikarenakan adanya kemiskinan yang 

tersebar di beberapa kecamatan daerah 

lembak yang memiliki keterbatasan akses 

terhadap pusat perekonomian. Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Kabupaten 

Rejang Lebong juga masih cukup tinggi, 

sehingga perlu adanya telaah lebih lanjut 

dikarenakan sebagian besar pekerja 

merupakan petani yang merupakan pekerja 

sektor informal. 

Untuk inovasi yang diajukan adalah 

BUMDES Sari Tani Desa Rimbo Recap 

Kecamatan Curup Selatan yang perlu 

dijadikan perhatian adalah : 

1. Apa yang sudah diperoleh dari inovasi

Tim Penilai Independen (TPI) pada penilaian PPD 2022, (kiri ke kanan) R. Titus 

Chandra Erwana, Dr. Panji Suminar, MA dan Ir. Edi Waluyo 
( Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kab RL) 

53



2. Kontribusi

pemerintah

daerah terhadap

inovasi. Yaitu

peran

pemerintah

daerah dalam

fasilitasi

pengembangan

inovasi seperti

pemasaran dan 

packaging serta 

memberikan 

akses jangkauan yang lebih luas 

terhadap inovasi melalui Dinas 

Perdagangan, Koperasi, UKM dan 

Perindustrian. Selain itu juga dilibatkan 

dalam Bursa Inovasi Desa untuk 

menjaring inovasi dari desa-desa melalui 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

dan pendampingan oleh Pendamping 

Desa. Selain itu untuk produk pertanian 

juga diberikan pelatihan dan 

penyuluhan mengenai budidaya 

pertanian melalui Dinas Pertanian dan 

Perikanan. Sehingga kontribusi lintas 

sektor dapat mempercepat 

pengembangan inovasi. 

3. Digitalisasi Inovasi yaitu platform seperti

UMKM digital untuk pemasaran

produk sehingga dapat menjangkau

pasar yang lebih luas.

4. Keberlanjutan inovasi. Diharapkan

dalam jangka waktu yang panjang

diharapkan dengan berbagai inovasi

dapat meningkatkan perekonomian

petani, Pendapatan Asli Desa (PADes)

dan pada akhirnya perekonomian

masyarakat secara luas, selain itu juga

dapat menyerap tenaga kerja sehingga

mengurangi pengangguran.

Kedepan diharapkan inovasi yang yang 

dipaparkan adalah inovasi yang berskala 

kabupaten tidak hanya di tingkat desa. 

Masukan lainnya adalah agar 

presentasi paparan dan video yang 

ditampilkan dapat lebih diupgrade dan 

dokumen RKPD perlu lebih di explore lagi 

mengenai keterkaitan nya dengan program 

daerah, provinsi dan nasional. Selain itu 

mengenai proses penyusunan RKPD perlu 

ditekankan lagi serta bagaimana menjalin 

komunikasi antara pemerintah (eksekutif) 

dan DPRD (Legislatif) dalam proses 

perumusan perencanaan. 

Selain Kabupaten Rejang Lebong, 

Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang lolos 

tiga besar tingkat Provinsi atau penilaian 

tahap II adalah Kabupaten Bengkulu Utara 

dan Kabupaten Bengkulu Selatan serta satu 

kota yaitu Kota Bengkulu. Penyampaian 

kabupaten/kota terbaik dilakukan oleh Tim 

Penilai Provinsi ke Tim Penilai Pusat untuk 

bisa dinilai lebih lanjut serta masuk tahap 

III (tahap verifkasi dan kunjungan 

lapangan) yang nantinya akan mewakili 

Provinsi Bengkulu pada level tingkat 

nasional di kategori kabupaten/kota 

dilaksanakan pada minggu ketiga sampai 

keempat bulan Februari.  

Penetapan Daerah terbaik 

diumumkan pada acara Musrenbang 

Provinsi Bengkulu yang digelar pada Rabu 

(30 Maret 2022) di Hotel Mercure 

Bengkulu. Pemerintah Kabupaten Rejang 

Seluruh Tim Penilai Independen (TPI), Tim Penilai Umum (TPU) dan Tim Teknis 
Kabupaten Rejang Lebong pada penilaian PPD 2022 

( Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kab RL)
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Lebong meraih penghargaan terbaik kedua 

dalam ajang Penghargaan Pembangunan 

Daerah (PPD) 2022 tersebut.  Sedangkan 

Kabupaten yang meraih terbaik pertama 

adalah Kabupaten Bengkulu Utara dan 

terbaik ketiga diraih oleh Kabupaten 

Bengkulu Selatan.  

Pemberian Penghargaan 

Pembangunan Daerah (PPD) diharapkan 

dapat memberikan pembelajaran melalui 

saran dan masukan yang ada terhadap 

perbaikan pembangunan daerah yang lebih 

komprehensif.  Kedepannya keikutsertaan dalam 

PPD dapat menjadi pendorong perbaikan 

untuk Rejang Lebong serta dapat memacu 

semangat dan motivasi ASN dan aparat 

perencana, juga semangat membangun 

sinergitas lintas sektor dan kolaborasi 

kabupaten kota serta percepatan 

perwujudan Kabupaten Rejang Lebong 

bercahaya untuk semua.  
(Penulis: Syari Agustini Wulandari, S. Si, ME/Fungsional 

Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan 

Sistem Perencanaan Bappeda Rejang Lebong) 

Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Yusran Fauzi, ST bersama Kepala Bappeda, Khirdes Lapendo Pasju, 
S.STP,M. Si dan jajarannya saaat menerima penghargaan terbaik II PPD 2022

( Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kab RL) 
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Pandemi corona virus 2019 yang 

kemudian dikenal sebagai Covid-19 telah 

menjadikan perekonomian dunia 

termasuk Indonesia mengalami 

goncangan yang luar biasa. Badan Pusat 

Statistik mencatat  pertumbuhan 

ekonomi sepanjang tahun 2020 

mengalami kontraksi 2,07 persen 

secara year on year. Kepala BPS, 

Suhariyanto, mengatakan kontraksi ini 

dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai 

sektor ekonomi karena pandemi Covid-

19, sebagaimana dikutip Harian Tempo 

tanggal 5 Februari 2021, pada kuartal IV 

pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 

mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi 

kuartal IV tercatat sebesar -2,19 persen 

secara year on year, sedangkan  

Pertumbuhan di kuartal IV 

secara q to q mengalami kontraksi -0,42 

persen. Pada kuartal IV, penyebaran 

Covid-19 

 

masih tinggi dan sulit diturunkan. 

Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di 

hampir seluruh negara. 

Upaya yang dilakukan 

Pemerintah tidak hanya meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan mencegah 

konstraksi di tahun 2022 

dengan  instrument fiscal maupun 

moneter, serta sektor yang lainnya. 

Indonesia telah mengambil langkah 

cepat dan terukur untuk menanggulangi 

dampak pandemi dan mendorong 

pemulihan ekonomi. Perubahan APBN 

dan penyediaan stimulus untuk dapat 

mengatasi Covid-19 dan pemulihan 

ekonomi. Beberapa kebijakan antara 

lain: 

1. Penerbitan Perppu No.1/2020 dan UU

No.2/2020;

Tentang Pemanfaatan Pinjaman PEN (Pemulihan 
Ekonomi Nasional) PEMDA 

Bappeda  Hearing  Kepada 
BUPATI Rejang Lebong
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2. Fleksibiltas APBN, pelebaran defisit

APBN menjadi 6,34% PDB;

3. Penyaluran program Pemulihan

Ekonomi Nasional disertai langkah

simultan perluasan stimulus dan

penguatan program agar lebih simpel

dan implementatif.

Pemerintah melalui Kementrian 

Keuangan telah menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 

105/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Pinjaman 

Pemulihan Ekonomi 

Nasional Untuk 

Pemerintah Daerah. 

Pinjaman Pemulihan 

Ekonomi Nasional Daerah 

yang lebih dikenal 

dengan PEN Daerah 

adalah dukungan 

pembiayaan yang 

diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah 

berupa pinjaman untuk 

digunakan dalam rangka melakukan 

percepatan pemulihan ekonomi di 

daerah. Pemerintah pusat melalui PT 

Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT 

SMI) yang merupakan BUMN dibawah 

Kementerian Keuangan memberikan 

fasilitas pinjaman PEN daerah  

sebagai alternatif pembiayaan bagi 

daerah-daerah dalam bentuk Pinjaman 

Program, Pinjaman Kegiatan. 

Di masa pandemi ini, Pinjaman 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

pemerintah daerah menjadi alternatif 

pembiayaan bagi daerah dalam 

mendanai kegiatan-kegiatan 

prioritasnya. Pemerintah memberikan 

relaksasi batasan penjaminan pinjaman 

kredit bagi korporasi dan pemberian 

pinjaman PEN daerah untuk mendorong 

percepatan pemulihan ekonomi nasional 

dan daerah. 

Pada tahun 2021 Kementerian 

Keuangan melalui Prima Astera selaku 

Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan (Dirjen PK) Kementerian 

Keuangan (Kemenkeu) pada acara 
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virtual tentang 

Pinjaman Pemulihan 

Ekonomi Nasional 

(PEN) untuk 

Pemerintah Daerah 

(Pemda) menjelaskan 

tentang pengelolaan 

pinjaman PEN daerah 

Jumat, tanggal 07 

Agustus 2020 Jakarta.  

Skema pendanaan 

pinjaman daerah dari 

akun pemerintah pusat 

akan dilewatkan ke PT SMI. Dari PT SMI 

yang akan melakukan pembayaran 

kepada pemda. Ada dua skema besar di 

sini yang pertama, kami dari pemerintah 

pusat melakukan perjanjian pengelolaan 

pinjaman dengan PT SMI. Misalnya jenis 

pinjaman seperti apa, apakah 

(pinjaman) program apakah pinjaman 

kegiatan, dll. Kemudian dari PT SMI 

melakukan perjanjian kerjasama," kata 

Prima Astera.  

Salah satu alternatif pemerintah 

daerah dalam mengatasi defisit APBD 

dan keterbatasan keuangan daerah 

tertuang dalam Undang- Undang, yaitu 

pada pasal 300 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor  23 Tahun 2014 yang menyatakan 

bahwa “daerah dapat melakukan 

pinjaman yang bersumber dari 

pemerintah pusat, daerah lain, lembaga 

keuangan bank, lembaga keuangan 

bukan bank, dan masyarakat”.  

Berdasarkan keterangan diatas 

untuk mewujudkan program prioritas 

Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang 

dalam dokumen Rencana Program 

Jangka Mengah Tahun 2021-2026, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA)  Kabupaten Rejang Lebong 

pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2020 

Pukul 20.00 WIB bertempat di kediaman 

Bupati Rejang Lebong  melakukan 

Hearing kepada Bupati Rejang Lebong 

tentang pemanfatan Pinjaman  

Pemulihan Ekonomi (PEN) daerah yang 

lebih dikenal dengan sebutan PEN 

PEMDA. Pada kegiatan tersebut 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong yang dihadiri 

oleh Asisten I Kabupaten Rejang Lebong, 

Kepala Badan BPKAD Beserta 

Jajarannya dan  Sekretaris Bappeda 

Rejang Lebong Beserta jajarannya.    
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Dalam Paparannya Khirdes 

Lapendo Pasju selaku Kepala BAPPEDA 

Kabupaten Rejang Lebong 

menyampaikan pinjaman PEN daerah 

diberikan kepada daerah yang berminat 

dan memenuhi persyaratan dan kriteria, 

dengan mengajukan surat permohonan 

kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen 

Perimbangan Keuangan sesuai dengan 

ketentuan PMK Nomor 105/PMK.07/2020 

sebagaimana telah diubah dengan PMK 

Nomor 179/PMK.07/2020, yang kemudian 

jika disetujui akan dituangkan dalam 

perjanjian pemberian pinjaman antara 

PT. SMI dan pemerintah daerah dengan 

ketentuan tingkat suku bunga : 

1. Pinjaman dengan jangka waktu 3

tahun 5.30 %

2. Pinjaman dengan jangka waktu 5

tahun 5.66 %

3. Pinjaman dengan jangka waktu 8

tahun 6.19 %

Khirdes Lapendo Pasju juga 

menjelaskan  pinjaman daerah berbasis 

kegiatan yang selanjutnya disebut 

pinjaman kegiatan adalah pinjaman 

daerah yang digunakan untuk 

membiayai pembangunan sarana dan 

prasarana tertentu yang menjadi 

kewenangan daerah. Paket Kebijakan 

adalah dokumen yang berisi program 

dan/atau kebijakan pemerintah daerah 

dalam rangka mendapatkan pinjaman 

program yang berkaitan dengan 

percepatan penanganan dampak 

pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVJD-19) pada aspek kesehatan, sosial, 

dan/atau percepatan pemulihan 

perekonomian di daerah yang tertuang 

dalam  PMK Nomor 179/PMK.07/2020. 

Untuk mewujudkan program prioritas 

Kabupaten Rejang Lebong yang 

menunjang percepatan pemulihan 

perekonomian Rejang Lebong, maka 

Kabupaten Rejang Lebong akan 

melakukan Pinjaman PEN daerah ini 

dengan persetujuan Bupati Rejang 

Lebong yang akan dimanfaatkan untuk 

diantaranya : 

1. Pengembangan wisata bukit basah

2. Optimalisasi pasar kuliner

3. Pengembangan gedung rsud curup

4. Pengembangan pasar tradisional

modern pasar atas

5. Rehabilitasi pasar bang mego

6. Pembangunan jembatan lubuk

belimbing II

7. Jalan di desa air lanang tembus

perbatasan bengkulu tengah

8. Pembangunan jalan usaha tani

9. Peningkatan jalan bukit kaba

10. Pembangunan jalan kampung kopi

11. Pembangunan jalan ke air terjun tri

muara karang desa belitar sebrang

kecamatan sindang kelingi

12. Revitalisasi gor

13. Revitalisasi stadion

14. Balai kir

15. Revitalisasi kolam renang munatirta
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bidang.ppkp@gmail.com bappedakabupatenrejanglebong (0732) 324949 

Pada penutupan rapat, Yusran 

fauzi yang merupakan Sekretaris Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong bertindak 

selaku pimpinan rapat mengatakan 

bahwa Bupati Rejang Lebong setuju 

untuk melakukan pinjaman yang 

dimaksud jika sesuai dengan regulasi  

pinjaman yang di tetapkan oleh PT. SMI 

dan pinjaman tersebut  sudah sesuai 

dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku dan bukan 

untuk kepentingan pribadi atau pun 

kelompok tertentu,  

serta Bupati Rejang Lebong 

memrintahkan untuk melakukan kaji 

banding ke daerah-daerah yang telah 

mengajukan dan mendapatkan 

pinjaman PEN daerah, ini semua demi 

mewujudkan program prioritas 

Kabupaten Rejang Lebong untuk 

kemajuan Kabupaten Rejang Lebong 

kedepannya.  

(Penulis : SyariAgustini Wulandari, S.Si., ME / 

Fungsional Perencana Ahli Muda Sub 

Koordinator Pengembangan Sistem Perencanaan 

Bappeda Rejang Lebong) 
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