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KATA PENGANTAR 
 

 

Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Direktorat Sistem 
Inovasi, Deputi Bidang Penguatan Inovasi telah menginisiasi penyusunan model pengukuran Indeks 
Daya Saing Daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu 
daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, 
nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan 
berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan 
dan kemandirian suatu daerah. IDSD menjadi alat strategis untuk menilai keberhasilan suatu daerah 
agar dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.  

Laporan Analisis Daya Saing Daerah ini akan menyajikan informasi hasil pengukuran suatu daerah dari 
berbagai bidang kegiatan hasil pembangunan yang telah dilakukan, berdasarkan aspek, pilar, dimensi 
daya saing daerah. Harapannya laporan tersebut. dapat dipergunakan sebagai bahan analisis 
terhadap indikator keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta untuk mengetahui 
perkembangan sektor-sektor pembangunan dan perkiraan kebutuhan informasi dimasa yang akan 
datang. Hasil pengukuran daya saing daerah diharapkan dapat menjadi acuan rekomendasi dalam 
menyusun dan menerapkan strategi perencanaan pembangunan daerah agar lebih optimal, melalui 
pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang 
tinggi dan berkelanjutan. Upaya meningkatkan daya saing daerah memerlukan peran penting 
pemerintah dalam mengarahkan dan mensinergikan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki 
stakeholders terkait dengan didukung kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
inovasi.  

Panduan Format Penulisan Laporan ini digunakan untuk mempermudah Pemerintah Provinsi dan 
kabupaten/kota melalui perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang penelitian dan 
pengembangan dan/atau perencanaan pembangunan dalam penyusunan laporan Analisis Daya Saing 
Daerah. Pedoman ini merupakan standar format penulisan untuk keseragaman template laporan 
dalam Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah  

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan panduan format penulisan laporan ini masih terdapat 
kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak sangat kami 
tunggu, dengan harapan pada masa yang akan datang. Panduan ini dapat lebih disempurnakan. 
Semoga panduan format penulisan laporan ini bermanfaat bagi pemerintah Provinsi, kabupaten dan 
kota dan semua pelaku yang terlibat dalam proses pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) 
sebagai ujung tombak dalam perencanaan pembangunan daerah dan dijadikan sebagai landasan bagi 
penyusunan kebijakan pembangunan 

Jakarta,          Juni 2020 

 

Penyusun 
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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan 
upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya 
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi 
daerah pada dasarnya bersifat multisektoral dengan melibatkan banyak pelaku pembangunan 
sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi di antara semua pihak yang berkepentingan. Selain 
itu, untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan identifikasi terhadap 
kriteria evaluasi dan pengukuran daya saing yang tepat. Kemampuan mengidentifikasi potensi dan 
daya saing daerah mutlak diperlukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di daerah 
sebagai pijakan dalam menyediakan kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah. 

Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari adanya 
daya saing dalam membentuknya. Daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi 
saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk 
menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang 
nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh 
masyarakat.nalisis Pemetaan IDSD 

Capaian analisis pemetaan IDSD diperoleh dari empat aspek yaitu: 1) Aspek penguat/Enabling 
Environment; 2) Aspek Sumber Daya Manusia; 3) Aspek Pasar ;4) Aspek Ekosistem Inovasi. Ke empat 
aspek tersebut terbangun oleh 12 pilar, 23 dimensi dan 97 indikator/kuesioner. Hasil capaian skor IDSD 
menunjukkan indek daya saing daerah Pemerintah Daerah. 

Perhitungan hasil pemetaan IDSD dengan variabel-variabelnya diharapkan dapat memberikan 
gambaran kepada pemerintah daerah tentang pencapaian hasil indikator selama 1 tahun sebagai 
bahan evaluasi/ penilaian pencapaian daya saing daerah Pemerintah Daerah.  

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengambil kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan 
dan diolah, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan masukan bagi 
perencanaan, monitoring, dan pengendalian fungsi Pemerintah Daerah. 

 

Tujuan Penyusunan Laporan IDSD 2020 

1. Menyajikan hasil penilaian IDSD Kabupaten/Kota 2020 

1. Profil hasil penilaian ASPEK, PILAR, dan DIMENSI daya saing daerah 

2. Memberikan makna nilai IDSD bagi kegiatan pembangunan daerah  

3. Menyiapkan bahan masukan untuk kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah  

 Menyajikan analisis ringkas potensi dan gap daya saing daerah bagi pencapaian tujuan 

pembangunan yaitu integrasi ke dalam laporan RPJMD Kabupaten/Kota  

 Menyajikan rekomendasi ringkas strategi dan program penguatan daya saing untuk Kebijakan  
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Kebijakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)  

Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep daerah 
berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan 
masyarakatnya pun semakin tinggi. Perbandingan daya saing diperlukan untuk melihat dan 
menjelaskan perbedaan tingkat kemakmuran daerah. Secara konsep, daya saing menunjukkan 
kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi 
yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat 
setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor 
masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. 
Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 
Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide 
baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, 
lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. 

Prioritas pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan membutuhkan 
dukungan tatakelola dan sinergi antara pusat dan daerah. Usaha untuk meningkatkan tatakelola dan 
sinergi pusat-daerah dapat dilakukan dengan membenahi kapabilitas pemerintah daerah. Kualitas 
sumber daya manusia, pengembangan kualitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan anggaran 
dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik merupakan hal mendasar yang 
perlu menjadi perhatian pusat untuk meningkatkan daya saing daerah.  

Dalam era globalisasi, penguatan daya saing semakin menentukan keunggulan posisional (posisition 
advantage) daerah dan sangat diperlukan dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi. Dalam 
perdagangan nasional maupun regional beragam hambatan tarif dan non tarif kini semakin bergeser 
untuk menggunakan hambatan teknis. Isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), standarisasi, sertifikasi, 
dan isu lingkungan sangat menentukan daya saing suatu daerah. Dalam pengertian tersebut, 
pembentukan daya saing tentu mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor 
pembangunan daerah, juga mencakup penyempurnaan secara struktural dalam sistem pembangunan 
daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif 
dan efisien. Peran institusi pendidikan tinggi di daerah juga menjadi penting dalam meningkatkan 
kapabilitas pemerintah daerah, sehingga pendapatan asli daerah juga akan meningkat dengan 
bertahap. Satu hal yang dapat dikaji melalui penelitian institusi pendidikan tinggi adalah 
pemberdayaan potensi daerah, selain itu pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
daerah dalam memasarkan produknya, karena banyak sekali hasil produksi UMKM dari berbagai 
daerah yang masih belum dapat menembus pasar ekspor dengan kendala keterbatasan informasi 
yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Saat ini konsep klaster sebagai suatu pendekatan kebijakan baru 
dalam pengembangan wilayah telah semakin luas digunakan di berbagai negara, baik negara maju 
maupun negara berkembang, terutama dikaitkan dengan kesiapan suatu wilayah meningkatkan daya 
saingnya dalam menghadapi regionalisasi dan globalisasi.  

Klaster secara signifikan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah untuk membangun kekayaan 
masyarakat. Klaster mampu bertindak sebagai pendorong inovasi, dimana keberadaan unsur-unsur 
dalam klaster diperlukan untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan. Unsur universitas atau pusat 
riset merupakan tulang punggung dalam menciptakan berbagai temuan baru yang kemudian 
ditransformasikan oleh perusahaan ke dalam berbagai produk atau jasa baru. Unsur pemasok 
menyediakan perlengkapan atau komponen penting. Unsur perusahaan pemasaran dan distribusi 
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membawa produk itu ke pelanggan. Hasilnya adalah kawasan dengan klaster yang tumbuh dan 
bekerja dengan baik akan menikmati upah, produktivitas, pertumbuhan usaha, dan inovasi yang lebih 
tinggi. Kajian lebih lanjut mengenai pengembangan klaster di Indonesia sangat diperlukan untuk 
mendalami fenomena terbentuknya klaster-klaster tersebut dan menemukan upaya-upaya 
pengembangan yang dapat serta perlu dilakukan. 

Ke depan, dalam rangka membangun daya saing daerah, pemerintah daerah perlu melakukan 
beberapa hal, antara lain: (a) Memetakan potensi daerah berikut supply dan demand, (b) Memperkuat 
seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, termasuk SDM-nya, (c) Menguasai 
rantai pasokan (hulu-hilir) untuk menekan inefisiensi (sinergi provinsi dan kabupaten /kota), (d) 
Menciptakan inovasi produk, serta (e) Mendorong ekonomi rakyat dengan terus meningkatkan 
penggunaan produksi lokal. Akhirnya, kesiapan kapabilitas pemerintah daerah perlu didukung oleh 
peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya. Kualitas sumber daya manusia 
perlu dipersiapkan, sehingga dana yang dimiliki dapat dikelola dengan efektif dan secara bertahap 
dapat membangun daya saing pemerintah daerah di Indonesia. 

Untuk Peningkatan Daya Saing guna Peningkatan efisiensi nasional dan daerah melalui Program 
Penguatan Efisiensi Melalui Kelembagaan melalui kebijakan:  

1. Meningkatkan efisiensi nasional dan daerah melalui strategi Membangun Kawasan Ekonomi 
Khusus atas dasar potensi dan keunggulan daerah,  

2. Mengembangkan efisiensi perekonomian nasional dan daerah dengan melakukan 
pengawasan birokrasi disertai dengan penegakan hukum yang tegas ,  

3. Menetapkan perda-perda yang berorientasi pada pencapaian efisiensi nasional dan daerah 

Dalam menjalankan bisnis dan tingkat daya saing ekonomi. Masalah pemberdayaan kelembagaan 
birokrasi tampaknya memang menjadi soal sangat serius. Dalam upaya menciptakan efektif dan 
efisiensi birokrasi seyogyanya menjadi upaya bersama untuk diwujudkan percepatannya.  

Pemerintah daerah seyogyanya mengubah paradigma penggalian pendapatan daerah yang 
bersumber dari pungutan daerah, serta menjadikan pemodal atau investor yang akan menanamkan 
modalnya di daerah sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan yang baik.  

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk basis inovasi di kelembagaan 
pemerintahan daerah juga perlu dilakukan karena arah birokrasi ke depan adalah otomasi atau 
bahkan digitalisasi yang akan makin mengefisienkan roda birokrasi. 

Dari sisi SDM, perlu terus diupayakan   membangun meritokrasi sistem staffing birokrasi, melalui 
implementasi open recruitment. Dengan open recruitment, diharapkan akan didapatkan calon-calon 
yang kapabel untuk memegang jabatan tertentu. Menata ulang kelembagaan dan SDM birokrasi 
seyogyanya menjadi prioritas pada semua tataran birokrasi, mengingat semakin ketatnya persaingan 
ekonomi kawasan pada masa mendatang.  

Transformasi jiwa-jiwa entrepreneurship ke dalam birokrasi dapat menjadi alternatif solusi dalam 
menjawab tantangan tersebut, mewirausahakan birokrasi sejatinya adalah sebuah usaha reformasi 
birokrasi dari aspek sumber daya manusia, yang dapat dilakukan paralel dengan usaha untuk 
mereformasi birokrasi dari aspek sistem dan kelembagaan birokrasi yang ada. Sikap-sikap mental 
yang positif dari jiwa-jiwa entrepreneurship seyogyanya dapat menjadi sebuah daya yang besar dalam 
mengoptimalkan kinerja birokrasi dalam mengembangkan investasi, mengatasi masalah 
ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur dan mengembangkan ekonomi kreatif.  
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Optimalisasi kinerja birokrasi sangat dibutuhkan dalam memenangkan kompetisi yang terjadi di 
segala lini dari mulai persaingan mendapatkan investasi, kualitas dan harga jual produk ekspor, pasar 
tenaga kerja, kualitas infrastruktur, hingga regulasi yang pro-investasi. Harapannya dengan 
mentransformasi spirit kewirausahaan dalam birokrasi akan dapat semakin meningkatkan kinerja 
birokrasi dalam memperkuat daya saing, sehingga dapat mempercepat terwujudnya peningkatan 
kesejahteraan rakyat.    

 

Hubungan IDSD dengan Pembangunan Daerah 

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi 
yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. peran penting pemerintah daerah untuk 
mengarahkan pembangunan yang sinergis antara pemerintah daerah, Perguruan Tinggi dan Industri, 
maka perlu dilakukan upaya yang terpadu dalam mendukung kemandirian daerah. Kemandirian 
daerah antara lain dapat dicapai melalui peningkatan daya saing, dimana daya saing tidak hanya 
berorientasi pada indikator perekonomian saja, melainkan lebih luas artinya meliputi seluruh upaya 
mengelola sumber daya yang dimiliki. Tantangan ke depan yang akan dihadapi semakin berat, yaitu 
adanya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan perdagangan dan industri yang berlaku tanpa batas 
(borderless). Kemampuan bersaing (daya saing) menjadi ujung tombak agar sektor-sektor ekonomi 
dapat tetap tumbuh dan berkembang dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Keunggulan, 
inovasi, dan antisipasi merupakan tiga kunci pokok dalam menghadapi globalisasi. Keunggulan 
berhubungan dengan kualitas yang dimiliki, inovasi merupakan perubahan strategis yang dilakukan, 
serta antisipasi adalah bagaimana mengantar pelayanan sesuai kebutuhan dalam waktu yang tepat. 

Memperhatikan betapa pentingnya daya saing, maka daya saing tersebut menjadi tiga prioritas 
penting dari sembilan visi, misi, dan program aksi Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan 
Nawacita. Tiga prioritas yang terkait dengan daya saing adalah (1) meningkatkan kualitas hidup 
manusia; (2) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) 
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 
domestik. 

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi (1) keselarasan, dan (2) 
keserasian. Selaras dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan peran serta, prakarsa, dan 
memberdayakan masyarakat yang memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Serasi 
dalam menyelenggarakan hubungan antartingkat pemerintahan, baik antar daerah maupun antara 
pusat dan daerah.  
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FORMAT LAPORAN ANALISIS DAYA 
SAING DAERAH 
 

Laporan Analisis Daya Saing Daerah “wajib” dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota 
melalui perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang penelitian dan pengembangan 
dan/atau perencanaan pembangunan, sebagai salah satu bagian dari Pemetaan Indeks Daya Saing 
Daerah  

Adapun sistematika laporan Analisis Daya Saing Daerah terdiri dari:  

1. Halaman judul  
2. Sambutan Kepala Daerah 
3. Kata Pengantar Kepala Bappelitbangda/Balitbangda  
4. Daftar Isi / Gambar / Tabel  
5. BAGIAN I : KEADAAN TERKINI 

 Identifikasi Peluang/Kendala dan Inventarisasi Urgensi; 
 Pemetaan Komponen Pembentuk Sektor Andalan 

o Aspek Ekosistem Inovasi 
o Aspek Sumber Daya Manusia 
o Aspek Pasar 
o Aspek Enabling/Penguat 

6. BAGIAN II : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 
 Formulasi Kebijakan melalui Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, 

RKPD, Renstra, dll.); 
 Terobosan strategi melalui Perencanaan berbasis Penelitian, dan Pembangunan 

berbasis Perencanaan 
 Kerangka Kebijakan Terintegrasi Pembangunan. 

7. BAGIAN III : SOLUSI MENYELURUH 
 Agenda Kerjasama dan Kolaborasi; 
 Prioritas program penyusunan dan pelaksanaan penguatan IDSD;  
 Konektivitas Antar kelembagaan & Kewenangan Pemerintahan. 

8. BAGIAN IV : TATA KELOLA DAN DUKUNGAN 
 Agenda Kerja Pelaksanaan Penguatan Daya Saing Daerah 
 Anggaran, Kelembagaan dan SDM, Inovasi. 

9. LAMPIRAN 

 

 Jumlah halaman laporan maksimal 10 lembar diluar Cover, Daftar Isi dan Lampiran; 

 Adapun standar pengetikan yang digunakan adalah mengunakan Font Arial 10; 1 Spasi pada kertas HVS A4 orientasi 
portarait dengan margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm dan kanan 3 cm, Nomor halaman untuk bagian isi diletakan 
dipojok kanan bawah menggunakan angka latin (1,2,3, dst…) kecuali untuk bagian pembukaan dan penutup, 
menggunakan angka romawi kecil (I, ii, iii, dst…) dan diletakan di tengan bagian bawah (center – footer) 

 Format Semi Infografis: tampilan informatif, dilengkapi bagan, grafik, dan tabel (Lihat contoh lampiran) 
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Format Halaman Judul 
Halaman sampul tersebut merupakan salah satu bagian penting dari laporan. Bila cover  tidak dibuat 
dengan benar, maka akan berdampak pada isi dari laporan tersebut 

1. Judul Laporan 

Judul Laporan merupakan unsur terpenting yang harus ada di bagian cover makalah. Sebab, 

melalui judul tersebutlah Laporan itu bisa menarik perhatian pembaca. Gunakan huruf huruf 

kapital. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah pembaca. 

. 

2. Logo dan Nama Instansi / Lembaga 

Unsur penting lainnya ialah logo instansi atau lembaga. Keberadaan logo ini penting sebagai 

penanda identitas instansi atau lembaga tempat laporan itu dibuat. Tujuan perlunya nama institusi 

ini ialah untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa laporan itu diproduksi atau dibuat 

di bawah wewenang dari suatu institusi atau lembaga tertentu.  

 

3. Tempat dan Tahun 

Unsur terakhir pada cover ialah tempat dan tahun. Fungsi dari tahun dan tempat ini ialah untuk 

memberikan informasi kapan dan di mana laporan dibuat. Penulisan tahun bisa hanya angka 

tahunnya saja dan bisa pula disertakan bulannya. Hal yang tidak perlu dalam penulisan tahun 

tersebut ialah menulis secara lengkap tanggal pembuatan laporan tersebut. 
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Format Bagian I   
(3-4 Halaman) 

 

BAGIAN I 

KEADAAN TERKINI 

 

 

A. Identifikasi Peluang/Kendala dan Inventarisasi Urgensi; 

Gambaran umum berupa deskripsi peluang dan kendala serta inventarisasi sektor prioritas/urgensi 
daerah terkait dengan Daya Saing Daerah (IDSD). 

Gambar 1. Contoh Peta Profil Daerah 

 

 Konteks pembangunan daerah secara umum, dan spesifik (konteks/fungsi/peran) 

 Peluang dan kendala penting/strategis (pilihan dari 4 aspek; 12 pilar, lengkapi dengan analisis, 
grafik, dan tabel jaring laba-laba), disertai catatan spesifikasi peran, fungsi, dan keunikan 
daerah. 
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’ 

Gambar 2. Contoh Nilai Indeks Daya Saing Daerah dalam bentuk Grafik 

 

 Pemaknaan nilai IDSD dilakukan dengan melihat spesifikasi Aspek/Pilar/Dimensi IDSD secara 
umum, dan Indikator spesifik terkait fungsi, peran, dan konteks daerah. 

 

B. Pemetaan Sektor/Komponen Pembentuk Andalan 

Berisi tentang pemetaan (mapping) dapat berupa matriks sektor-sektor aspek yang menjadi 
pembentuk Daya Saing Daerah (berisi dimensi dan indikator pembentuk). 

 Penjelasan komponen penting pembentuk daya saing andalan daerah ; 

 Proses dan mekanisme spesifik utama yang terjadi ; 

 Identifikasi permasalahan/isu daya saing daerah yang paling penting sesuai konteks masing-
masing. 
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Format Bagian II 
(2-3 Halaman) 

 

BAGIAN II: 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

 

 

A. Formulasi Kebijakan; 

Berisi tentang arah kebijakan dan Prioritas pembangunan daerah yang terkait dan penting di dalam 
dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, dll.); khususnya dalam upaya 
peningkatan daya saing daerah. 

 

B. Terobosan Strategi; 

 Strategi peningkatan daya saing yang mengacu kepada pembangunan berbasis perencanaan, dan 
perencanaan berbasis riset. terkait dengan inovasi peningkatan daya saing daerah 

 Hasil analisis dari pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dikaitkan dengan proses 
perencanaan pembangunan daerah, yang dilengkapi pembahasan kelebihan dan kekurangan serta 
berbagai faktor yang mempengaruhi. 

 

C. Kerangka Kebijakan Terintegrasi Pengembangan Pembangunan.  

 Uraian kebijakan dan rencana kebutuhan pengembangan dalam rangka peningkatan daya saing 
daerah (Road Map penguatan daya saing daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan 
daerah). 
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Format Bagian III  
(2-3 Halaman) 

 (Rumuskan bagian ini melalui workshop/diskusi stakholders pembangunan di daerah) 

 

BAGIAN III: 

SOLUSI MENYELURUH 

 

 

A. Agenda Kerjasama dan Kolaborasi; 

Deskripsi analisis dan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kondisi 
pengukuran IDSD dalam bentuk berbagai program yang bersifat lintas sektoral dan kolaboratif 
antar berbagai stakeholders terkait. 

 

B. Prioritas Program Penguatan Daya Saing Daerah; 

Penjelasan berbagai langkah percepatan dalam bentuk berbagai program/kegiatan dalam rangka 
peningkatan daya saing daerah. 

 

C. Konektivitas Antar kelembagaan dan Kewenangan Pemerintahan.  

Strategi perencanaan pembangunan dengan sinkronisasi kewenangan antar tingkat pemerintahan 
(Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta keterhubungan antar pemangku kepentingan terkait di 
daerah (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan lembaga lainnya). 
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Format Bagian IV:  
(1-2 Halaman) 

 

BAGIAN IV: 

TATA KELOLA DAN DUKUNGAN 

 

 

A. Agenda Kerja Pelaksanaan Penguatan Daya Saing Daerah; 

 Penjelasan tentang upaya penyusunan IDSD, dan pelaksanaan peningkatan daya saing daerah 
lintas sektoral. 

 Rencana kerja/agenda kerja tahunan dalam rangka mendorong percepatan peningkatan daya 
saing daerah. 

 

B. Anggaran, Kelembagaan dan SDM, Inovasi. 

Penjelasan optimalisasi anggaran pembangunan daerah melalui berbagai program/kegiatan 
peningkatan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta upaya mendorong implementasi 
inovasi di berbagai sektor pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing 
daerah. 
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 Format Daftar Pustaka 
 

 

a. Format sumber dari buku: Nama. Tahun cetak/terbit. Judul Buku ditulis miring. Kota tempat 
dicetak/terbit. Jilid. Edisi. Nama Penerbit.  

Contoh penulisan:  

Timoshenko, Stephen, P., Gere, James M. 1997. Mekanika Bahan. Jakarta. Jilid 1. Edisi ke Empat. 
Penerbit Erlangga.  

 

b. Format sumber dari internet: Nama. Tahun penulisan. Judul Tulisan. Nama kelembagaan atau 
Penerbit bila ada. (online). (alamat website, tanggal diakses).  

Contoh:  

Supriadi, Dedi, 1999. Restructuring The School Book Pravision System in Indonesia: Some 
Recent Intratives. Junal EPAA.(Online). 
(http://www.Epaa.asu.edu/educationpolicyachieves)  

 

c. Format sumber dari jurnal Nama. Tahun terbit jurnal. Judul tulisan. Nama jurnal (italic style). 
Edisi/volume. Nomor halaman.  

Contoh : 

 Supriadi, Dedi. March 1,1999. Restructuring The School Book Pravision System in Indonesia: 
Some Recent Intratives. Junal EPAA.(Online). 
(http://www.Epaa.asu.edu/educationpolicyachieves)  

Timoshenko, Stephen P . Gere, James M. 1997. Mekanika Bahan. Jakarta. Jilid 1.Edisi ke Empat. 
Penerbit Erlangga.  

Yang L. Azzopardi B,J. 2007. Phase Split Of Liquid-liquid Two Phase Flow at A Horisontal T-
Junction. International Journal of Multiphase Flow. Vol.33. Page 207-216.  

 

Catatan :  

a. Urutan penulisan daftar pustaka berdasarkan Abjad nama  

b. Pada satu sumber, jarak penulisan 1 spasi.  

c. Jarak penulisan antara sumber satu kesumber lain adalah 2 spasi. 

 

 

  

http://www.epaa.asu.edu/educationpolicyachieves
http://www.epaa.asu.edu/educationpolicyachieves
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Format Lampiran 
 

Lampiran berisikan atau terdiri dari: 

 Referensi definisi, konsep, kebijakan 

 Acuan informasi/data utama/penting yang digunakan 

 Tampilkan dalam bentuk link alamat website, database, situs, dll. 
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PENUTUP 
 

Indeks daya saing Daerah dapat digunakan sebagai potret atau alat ukur keberhasilan pembangunan 
sebuah daerah secara luas. Indek ini juga dapat digunakan sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan 
penduduk dan merupakan potret pembangunan sebuah daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 
sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena pengukuran Indeks Daya Saing Daerah bertujuan 
menginformasikan sebuah seri struktur dialog multi-stakeholder yang dapat meningkatkan 
kewaspadaan untuk mendorong transormasi sebuah negara, region, atau kota untuk menolong 
mereka menjadi lebih berdaya saing, dengan menawarkan serta memberi ruang pada kesempatan 
untuk meningkatkan kemakmuran.    

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah sangat perlu dilakukan guna memberi arah dan peta jalan (road 
map) bagi para politisi dan semua pemangku kepentingan daerah agar dapat menetapkan strategi 
pembangunan daerah untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju.  

 


