
Senin,
14 Oktober 2019
menjadi hari yang 
ditunggu-tunggu. Di hari 
itu, Presiden meresmikan 
jaringan internet serat optik 
Palapa Ring sebelum beroperasi 
secara komersil, dan ke depannya 
dimanfaatkan pemerintah daerah 
untuk mengecangkan laju inovasi dan 
mengoptimalkan upaya yang menunjang 
perekonomian daerah   dengan sinergi 
lintas sektor.
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Presiden Joko Widodo menerima perwakilan 
masyarakat perhutanan sosial di Istana 
Negara, Jakarta, pada Kamis, 10 Oktober 

2019. Dalam pertemuan tersebut, para petani 
menyampaikan terima kasih atas dilaksanakannya 
kebijakan perhutanan sosial melalui Izin 
Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) 
selama 35 tahun.

Selain menerima ucapan terima kasih, Kepala 
Negara juga banyak mendengar aspirasi yang 
disampaikan para petani penerima IPHPS yang 
hadir dari berbagai daerah. Meski disambut 
positif, dalam penerapannya di lapangan ter-
kadang masih ditemui sejumlah kendala. 
Keluhan tersebut antara lain, surat keputusan 
(SK) yang belum diterima petani ataupun lahan 
yang belum ada untuk digarap.

"Jadi perhutanan sosial ini ada yang sudah 
banyak menerima manfaat, tetapi ada juga yang 
sudah dikasih SK tapi di bawah belum jalan. 
Benar? Karena belum sambungnya antara 

Kementerian   Kehutanan  dan  juga  mungkin 
Perhutani   tapi    yang    ada    di   bawah,"  

kata   Presiden.

Presiden menyadari bahwa persoalan di lapangan 
itu ada karena program ini menyangkut lahan 
yang tidak kecil. Berdasarkan data yang ada sampai 
1 Oktober 2019, kata Presiden, pemberian 
pemanfaatan hutan perhutanan sosial di Jawa 
sudah  mencapai  25.000  hektare.

"Program ini harus jalan terus. Karena target 
kita memang bukan angka yang kecil. Tadi sudah 
disampaikan 12,7 juta (hektare). Karena ini telah 
dibuat peta indikatif untuk alokasi perhutanan 
sosial 12,7 juta hektare. Ini bukan angka yang kecil. 
Angka yang gede banget," jelasnya.

Selain itu, Presiden juga menerima banyaknya 
laporan tentang konflik desa, baik dengan 
Perhutani maupun dengan PT Perkebunan Nusan-
tara (PTPN). Menurut data terakhir yang diterima 
Presiden, ada 528 konflik yang harus diselesaikan.

"Saya minta, maksimal Pak Menteri, Bu Menteri, 
dan Pak Dirut, sebelum dua tahun konflik 
itu harus rampung semuanya, sudah. Enggak 
ada konflik lagi di dalam PTPN, di Perhutani, 
semuanya  diselesaikan,"  tegasnya.
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Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen
Pemerintah Selesaikan Perhutanan Sosial 

dan Reforma Agraria
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Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah 
meresmikan beroperasinya Proyek 
Palapa Ring pada Senin (14/10) di 

Istana Negara, Jakarta. Proyek jaringan tulang 
punggung (backbone network) serat optik 
sepanjang 12.128 kilometer ini dibangun oleh 
pemerintah melalui Badan Aksesibilitas 
Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo). 
 

Palapa Ring terbagi dalam tiga paket, yaitu 
Paket Barat yang menghubungkan 5 
kabupaten/kota layanan dan 7 kabupaten/
kota interkoneksi di wilayah Riau, Kepulauan 
Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Lalu, 
Paket Tengah menghubungkan 17 kabupaten/
kota layanan dan 10 kabupaten/kota inter-
koneksi di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan 
Kalimantan Timur. Dan, Paket Timur 
menghubungkan 35 kabupaten/kota layanan 
dan 16 kabupaten/kota interkoneksi yang 
meliputi wilayah Nusa Tenggara Timur, 
Maluku, Papua dan Papua Barat.

Negara Indonesia merupakan negara yang 
besar dan sangat luas. Indonesia bagian timur 
adalah wilayah yang paling sulit dijangkau 

Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang 
ada di lapangan, Presiden akan berkomunika-
si langsung dengan jajarannya yang terkait, yaitu 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Perum 
Perhutani.

Di samping itu, Kepala Negara juga berpandangan 
agar pertemuan dengan masyarakat perhutanan 
sosial bisa dilakukan secara rutin, setiap enam bulan. 
Menurutnya, pertemuan bisa digunakan untuk 
evaluasi program dan menyerap aspirasi petani.

"Tadi saya kira sudah secara detail disampaikan 
Ibu Ketua tadi. Ini akan jadi bahan saya untuk 
memutuskan kebijakan-kebijakan yang masih 
belum betul. Saya sadar kok belum semuanya, sudah 
diberikan SK-nya, tapi belum jalan di lapangan. Di 
Jawa Timur, di Jawa Tengah ada keluhan," katanya.

Usai menyampaikan pengantarnya, Presiden 
kemudian berdialog langsung dengan beberapa 
petani yang hadir. Suwarji, salah seorang 
petani kayu putih, menyampaikan apresiasinya 
atas program IPHPS. Ia juga menyampaikan 
aspirasi yang diinginkan kelompok taninya.

"Sekarang sudah kerja sama dengan Perum 
Perhutani, cuma pembagian hasilnya kelihatannya 
petani kurang sreg. Dalam arti, dalam kerja sama 
80:20 dari hasil bersih. 80 untuk Perum, 20 untuk 
petani. Maunya kita petani yang 80, Perum yang 
20," kata petani asal Kabupaten Boyolali itu.

"Nanti saya bicara dengan Perhutani, enggak bisa 
jawab sekarang," kata Presiden. Di pengujung 
dialog, Presiden kembali menegaskan komitmen 
pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan-
persoalan perhutanan sosial dan reforma agraria.

"Sekali lagi, kita berkomitmen untuk menyelesaikan 
12,7 (juta hektare) itu dan reforma agraria kurang 
lebih 9 juta hektare," tandasnya.

Sumber:  Biro  Pers,  Media,  dan  Informasi
Sekretariat  Presiden
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Presiden RI Resmikan 
Proyek Palapa Ring, Misi 
Pemerintah Satukan
Indonesia Lewat Internet 
Tercapai

Sumber Gambar : Kominfo.go.id
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terutama dalam pengembangan infrastruktur 
telekomunikasi. Maka dari itu, Presiden 
Jokowi mengungkapkan rasa syukurnya 
dengan beroperasinya Palapa Ring yang 
menjangkau 514 kabupaten/kota 
se-Indonesia. 

"Beberapa tahun lalu pemerintah menyadari 
adanya ketimpangan tajam antar daerah 
dalam hal konektivitas. Oleh karenanya, kami 
berkomitmen menuntaskan infrastruktur 
‘tol langit’. Tidak hanya memajukan sektor 
ekonomi, tapi juga sosial, budaya dan politik 
kita,” ucap Presiden Joko Widodo saat men-
yampaikan sambutannya dalam Peresmian 
Palapa Ring.
 
Dalam laporannya kepada Presiden Jokowi,   
Menteri Kominfo Rudiantara menjelaskan 
      bahwa Palapa Ring Paket Timur ini 
        rencana awal selesainya yaitu pada akhir   
           kuartal kedua 2019, namun kondisi 

geografis Papua tidak memungkinkan 
pembangunannya selesai tepat waktu. "Jadi, 
baru selesai Agustus kemarin," ungkapnya 
saat.
 
Menurut Rudiantara, konsep pembangunan 

Palapa Ring ini 
sudah direncanakan 
sejak 2005 lalu. 
Namun, ide ini baru 
bisa dieksekusi 
mulai 2015. “Palapa 
Ring ini sepeti jalan 
tol untuk internet 
kecepatan tinggi. 
Dari pintu tol tadi, 
dibangun akses 
ke dalamnya oleh 
teman-teman 
operator telekomu-
nikasi. Jadi mulai 
saat ini, Agustus 
kemarin, tidak 
ada yang tidak 
dhubungkan 
dengan jalan tol 
tadi,” katanya.
 
Dalam kesempatan 
tersebut turut 
digelar 
video conference 

dari Istana Negara dengan para pejabat 
pemerintah daerah di Sorong (Papua Barat), 
Merauke (Papua), Rote Ndao (Nusa Tenggara 
Timur), Sabang (Nanggroe Aceh Darussalam), 
dan Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur). 

Kegiatan ini menggunakan infrastruktur 
Palapa Ring yang telah selesai dibangun dan 
beroperasi, sehingga dapat menunjukkan 
hadirnya pemerataan infrastruktur 
telekomunikasi di seluruh Indonesia.

"Kepada Bapak Presiden terima kasih, bapak 
sudah kasih kami tol laut, bendungan begitu 
banyak, dan jalan. Sekarang kami dikasih lagi 
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'tol langit'. Jadi sebentar lagi kami di NTT, 
kami kenal lagi satu bayar. Dulu kami kenal 
pra bayar, pascabayar, dan sekarang ada lagi 
free bayar," kata Wakil Gubernur Nusa 
Tenggara Timur Josef Nae Soi saat menyapa 
Presiden Joko Widodo melalui video confer-
ence dari Kabupaten Rote Ndao.
 
Selaras dengan ungkapan tersebut, apresiasi 
juga diungkapkan oleh Wakil Bupati Merauke 
Sularso yang menyampaikan syukurnya 
kepada Presiden Jokowi. "Kami menyam-
paikan terima kasih dengan peresmian Palapa 
Ring ini, jadi Kabupaten Merauke dan wilayah 
selatan Papua lainnya telah bisa berkomuni-
kasi dengan baik, bertukar informasi, 
bahkan yang terpenting yang disampaikan 
Bapak Presiden, dapat memberikan informasi 
perkembangan tentang potensi daerah," tutur 
Sularso.

Infrastruktur “Tol Langit”
 
Proyek Palapa Ring merupakan bagian dari 
Infrastruktur ‘Tol Langit’ yang menghubung-
kan 514 kota/kabupaten di Indonesia dengan 
jaringan serat optik. Palapa Ring hadir 
sebagai wujud dari kebijakan afirmatif 
pemerintah untuk menyediakan internet 
cepat dan mengurangi kesenjangan digital, 
khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan 
tertinggal (3T) yang secara komersial tidak 
feasible untuk dibangun oleh penyelenggara 
telekomunikasi.
 
Proyek Palapa Ring dilaksanakan dengan dua 
skema, yaitu Skema Kerja Sama Pemerintah 
dan Badan Usaha (KPBU) dan Skema Non 
KPBU. PT Telkom telah mengintegrasikan 
backbone serat optik di 457 Kabupaten/Kota 
melalui skema Non KPBU. Sementara, Palapa 
Ring dengan skema KPBU dibangun oleh 
pemerintah melalui Badan Aksesibilitas 
Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) 
Kementerian Kominfo, dan ini menghubung-
kan jaringan sepanjang 12.128 kilometer di   
    57 kabupaten/kota dan 11 provinsi.
 
       Palapa Ring juga merupakan proyek KPBU 

pertama dalam sektor telekomunikasi yang 
menerapkan skema pembayaran ketersediaan 
layanan atau Availability Payment (AP). 
Skema AP diprakarsai oleh Kementerian 
Keuangan yang sumber dananya berasal dari 
Dana Kontribusi Universal Service Obligation 
(USO) sebesar 1,25% pendapatan penyeleng-
gara telekomunikasi di Indonesia yang dikelo-
la oleh Badan Layanan Umum (BLU BAKTI).
 
Pemerataan Layanan Telekomunikasi
 
Kehadiran Palapa Ring merupakan salah satu 
bentuk implementasi Nawacita ke-3, yaitu 
membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dalam kerangka 
negara kesatuan, dalam bentuk upaya pem-
erataan layanan telekomunikasi di seluruh 
Indonesia. Palapa Ring juga akan memastikan 
ketersediaan internet cepat untuk peningka-
tan kompetensi sumber daya manusia (SDM) 
dan menghubungkan masyarakat Indonesia 
secara adil dan merata (Indonesia-sentris) 
kepada kesempatan-kesempatan untuk mem-
peroleh kehidupan yang lebih baik.
 
Palapa Ring secara bertahap akan memer-
atakan kecepatan internet di seluruh Indo-
nesia, dengan disparitas harga yang sema-
kin kecil antara wilayah di Jawa dengan di 
luar pulau Jawa. Palapa Ring nantinya akan 
dilengkapi dengan Proyek Satelit Multifungsi 
SATRIA yang dirancang untuk menjangkau 
150 ribu titik di daerah pelosok yang tidak 
terjangkau kabel serat optik dari Palapa Ring. 
Bila semua telah diintegrasikan, akan tercipta 
tarif internet satu harga di seluruh wilayah 
Indonesia.
 
Konektivitas telekomunikasi nasional mer-
upakan prasyarat untuk mendorong inklusi 
keuangan dan meningkatkan pertumbuhan, 
termasuk perbaikan iklim bisnis dan investasi 
di Indonesia. Tidak hanya itu, internet cepat 
akan mengakselerasi digitalisasi di sektor 
pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan 
sosial, termasuk jaminan sosial.

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika
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NATUNA (8/10) - Menteri Kelautan 
dan Perikanan Susi Pudjiastuti 
beserta jajarannya melakukan
lawatan kerja ke SKPT Natuna 
Provinsi Kepulauan Riau yang 
dipusatkan di Pelabuhan Perikanan 
Selat Lampa, Senin (7/10). Dalam 
kesempatan kali ini, ia meresmikan 
opersionalisasi Sentra Kelautan 
dan Perikanan Terpadu (SKPT) 
Natuna yang telah dibangun selama 
4 tahun terakhir.

Hal ini menunjukkan perhatian 
luar biasa pemerintah terhadap 
pembangunan di pulau-pulau ter-
depan Indonesia, khususnya dalam 
sektor kelautan dan perikanan. 
Berhadapan langsung dengan Laut 
Natuna Utara, Kabupaten Natuna 
yang terletak di Provinsi Kepulau-
an Riau memiliki posisi strategis 
sebagai pulau terdepan bagian 
utara Indonesia. “Natuna sangat   
   strategis. Natuna adalah salah 
      satu pulau bagian terluar, ter- 
          depan dari  Indonesia  yang 

berbatasan dengan negara-negara 
di sekitar kita,” ujar Menteri Susi.
Menurutnya, pembangunan harus 
dimulai dari yang terdepan. Oleh 
karena itu, ia ingin SKPT Natuna 
menjadi sebuah sentra kegiatan 
ekonomi yang terintegrasi untuk 
memajukan perekonomian 
setempat. Hal ini sejalan dengan 
visi Presiden Joko Widodo men-
jadikan laut sebagai masa depan 
bangsa. 

Menteri Susi berharap, hidupnya 
berbagai kegiatan ekonomi 
kelautan dan perikanan dalam 
SKPT ini akan menghidupkan 
perekonomian masyarakat Natuna. 
“Dengan adanya aktivitas dari cold 
storage, penyimpanan, ekspor, dan 
sebagainya, berarti ada komunitas 
yang terbangun yang akan meng-
hidupkan ekonomi,” jelasnya. 

SKPT Bisa Jadi Sumber PAD 

SKPT Natuna dihadirkan sebagai 
pusat kegiatan perikanan di 

Wilayah Pengelolaan Perikanan 
(WPP) 711 yang mencakup Selat 
Karimata, Laut Natuna, dan Laut 
Natuna Utara. Banyaknya kapal 
yang menangkap ikan di WPP-711 
dapat menjadi potensi daerah 
untuk mendapatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 

“Di WPP-711 ini kita punya kapal 
izin pusat itu hampir 600 kapal. 
Apabila mereka bisa mendarat di 
sini, melakukan pelelangan ikan, 
kemudian Pemda bisa memungut 
retribusi, itu menjadikan sumber 
pendapatan asli daerah,” jelas 
Menteri Susi.

Ia pun sepakat dengan rencana 
Pemerintah Daerah Natuna yang 
menetapkan perikanan, kelautan, 
dan pariwisata menjadi fokus pem-
bangunan ekonominya. Meskipun 
demikian, ia menekankan bahwa 
komitmen dan disiplin dari seluruh 
jajaran pemerintah daerah dan 
aparat penegak hukumnya (apga-

Resmikan SKPT Natuna, Menteri Susi Harap 
Dapat Hidupkan Ekonomi Setempat
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kum), serta kepatuhan masyarakat 
sangat diperlukan untuk menjaga 
kedaulatan laut sekitar. 

“Komitmen dan disiplin 
pemerintah daerah dan semua 
apgakumnya harus jadi satu. 
Kemudian masyarakatnya harus 
patuh, harus ikut,” tegas Menteri 
Susi. 

Memperkuat Pertahanan Negara

Kuatnya perekonomian Natuna 
tersebut, menurutnya, merupakan 
cara yang paling strategis dan 
efisien alam membangun sentra-
sentra pertahanan di pulau-pulau 
terdepan Indonesia. “Masyarakat 

Indonesia tidak 
boleh memunggungi
 laut. Berarti, kita 
menetapkan pulau-
pulau yang terdepan 
kita adalah wilayah 
yang harus kita jaga 
dan kita kedepank-
an menjadi sebuah 
sentra atau poros 
dari pertahanan 
Indonesia bila 
terjadi sesuatu,” 
ungkapnya.

Menteri Susi mengungkapkan, 
dengan hidupnya perekonomian di 
Natuna maka bila sewaktu-waktu 
kekuatan militer diperlukan, semua 
infrastrukur dan ekonomi sudah 
siap mendukung. “Semua infras-
trukturnya, kegiatan ekonominya 
sudah ada di wilayah terdepan kita. 
Saya bukan Menteri Pertahanan 
jadi batas saya ya bicara tentang 
pembangunan ekonomi perikanan,” 
jelas Menteri Susi.

      Salah satu upaya untuk menca-
          painya adalah dengan ber-

jalannya kegiatan ekonomi melalui 
SKPT yang akan terintegrasi 
dengan sentra militer tersebut 
nantinya. “Kenapa saya bilang ter-
integrasi? Kita akan memberikan 
bantuan kapal-kapal untuk para 
nelayan. Apabila pulau itu kurang 
penghuninya, kurang penduduknya, 
maka kapal-kapal itu akan memba-
wa para nelayan yang kalau dalam 
sisi militer adalah komponen 
cadangan,” tambahnya.

Fasilitas SKPT Natuna

Dengan alokasi dana sebesar 
Rp221,7 milyar, SKPT Natuna diba-
ngun selama periode 2015-2019. 
Pembangunan dilaksanakan untuk 

penyediaan sarana prasarana di 
Pelabuhan Perikanan Selat Lampa 
meliputi, fasilitas pokok, fasilitas 
fungsional dan fasilitas penunjang. 
Dibangun di atas lahan seluas 5,8 
hektar, SKPT Natuna difokuskan 
pada pengembangan Pelabuhan 
Perikanan (PP) Selat Lampa, 
Kabupaten Natuna, Kepulauan 
Riau. Area lahan seluas 3 hektar 
didapatkan melalui reklamasi, 
sedangkan 2,8 hektar lahan lainnya 
memanfaatkan area daratan yang 
sudah ada.

Direktur Jenderal Perikanan Tang-
kap, Zulficar Mochtar mengatakan, 
pembangunan SKPT Natuna juga 
didukung sinergi dari Kementeri-
an dan Lembaga terkait seperti: 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat; Kementerian 
Energi Sumber Daya Manusia, 
Kementerian Komunikasi dan 
Informasi, Kementerian 
Perhubungan, Kementerian BUMN, 
serta dukungan dari Perbankan 
dan lembaga pembiayaan bagi 
nelayan. 

“Anggaran juga digulirkan untuk 
bantuan pemerintah Kementerian 
Kelautan dan Perikanan berupa 

bantuan kapal 
penangkap ikan dan 
kapal pengangkut 
ikan untuk sejumlah 
koperasi nelayan di 
Kabupaten Natuna, 
bantuan alat 
penangkapan ikan 
dan mesin kapal, 
bantuan premi 
asuransi nelayan, 
serta kegiatan 
bimbingan teknis 
keterampilan 

penangkapan ikan dan penguatan 
kelembagaan nelayan Natuna,” 
tambah Zulficar.

Simultan dengan pekerjaan pem-
bangunan SKPT Natuna, kegiatan 
ekonomi perikanan di lokasi mulai 
dijalankan sejak Juni 2017. Total 
produksi ikan hasil tangkapan 
nelayan Natuna yang didaratkan di 
lokasi Selat Lampa pada akhir 
Desember 2018 mencapai 1.361 
ton dengan nilai mencapai Rp34 
milyar. Tentunya, produksi 
perikanan ini akan terus 

Sum
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meningkat seiring dengan diarah-
kannya kapal-kapal ikan izin pusat, 
provinsi dan kapal nelayan Natuna 
yang beroperasi di perairan WPP 
711 agar mendaratkan hasil tang-
kapannya di lokasi SKPT Natuna.

Sementara dalam hal layanan 
administrasi bagi nelayan dan 
pelaku usaha, SKPT Natuna menye-
diakan fasilitasi layanan secara 
terpadu untuk penerbitan persetu-
juan berlayar, laik operasi kapal, 
karantina ikan dan lainnya, terma-
suk fasilitasi pemasaran ikan di 
Tempat Pemasaran Ikan di PP Selat 
Lampa.

Dengan lengkapnya berbagai 
fasilitas yang ada, Menteri Susi 
mengingatkan bahwa masih ada 
beberapa pekerjaan rumah yang 
harus dilakukan untuk meng-
hidupkan SKPT Natuna. “SKPT 
ini mendekati 100 persen. Kena-
pa saya belum berani bilang 100 
persen? Karena masih banyak PR 
untuk menghidupkan dan membuat 
fasilitas ini betul-betul bermanfaat 
untuk masyarakat Natuna, juga 
Indonesia secara keseluruhan,” 
terangnya.

Ia pun berharap, seluruh nelayan, 
pelaku usaha perikanan, pihak 
pengelola SKPT, pemerintah daerah 
maupun masyarakat dapat saling 
bahu-membahu mengoptimalkan 
operasi SKPT ini dengan aktivitas 
kelautan dan perikanan yang 
semakin hidup ke depannya. 

Ekspor Perdana Gurita 

Sejalan dengan hal itu, dalam ke-
sempatan yang sama Menteri Susi 
bersama Perum Perikanan 
   Indonesia (Perindo) melakukan  
      pelepasan ekspor perdana  
         15.000 kg  gurita (Callistocto-

pus ornatus) hasil perairan Natuna 
dan sekitarnya ke Jepang. Pelpasan 
komoditas ekspor ini dilaksanakan 
dari Unit Pengolahan Ikan (UPI), 
bagian dari SKPT Natuna.

Direktur Keuangan Perum Perindo 
Arief Goentoro memprediksi, 
permintaan ekspor gurita akan 
terus meningkat mulai bulan ini 
hingga Januari 2020. “Estimasi 
ekspor diperkirakan hingga 2-4 
kontainer per bulannya, dengan ko-
moditas sebanyak 15.000 kg untuk 
satu kontainer dan prediksi nilai 
revenue mencapai kisaran Rp1 
miliar per kontainer atau 72.000 
per kg gurita," terangnya. 

Dalam kesempatan yang sama, 
Bupati Natuna Hamid Rizal menga-
presiasi pembangunan dan 
peresemian SKPT Natuna. Ia 
menyatakan, kehadiran SKPT 
Natuna terbukti telah men-
dongkrak pertumbuhan ekonomi 
dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekitar, terutama para 
nelayan. 

“Dengan hadirnya SKPT ini, kami 
dari pemerintah daerah merasakan 
sekali ada peningkatan pertumbu-
han ekonomi. Dari awalnya pada 
tahun 2016 saya masuk ke Natuna, 
pertumbuhan ekonomi kita baru 

mencapai 3,5% per tahun. Dengan 
adanya kegiatan SKPT ini, sekarang 
pertumbuhan ekonomi kita itu 
sudah mencapai 5,8% per tahun,” 
ucapnya.

Ia pun ber-
harap, pertum-
buhan tersebut 
dapat terus 
meningkat 
seiring dengan 
kegiatan SKPT 
Natuna yang 
semakin hidup 
ke depannya. 
“Kami berharap 
ke depan jauh 

lebih tinggi dengan maksimalnya 
kegiatan SKPT di Natuna. Kami 
berterima kasih kepada Bu Menteri 
Susi terhadap pembangunan di 
SKPT di Natuna. Semoga nelayan 
Natuna menjadi nelayan sejahtera. 
Itu harapan kami,” tandas Hamid.

Turut hadir dalam kegiatan ini 
Duta Besar Negara Norwegia, 
Asisten II Pemprov Kepulauan 
Riau, Bupati Natuna, Sekjen 
Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, Dirjen Perikanan 
Tangkap, Dirjen PDS/Plt. Dirjen 
PSDKP, Kepala BKIPM, Staf Khusus 
MKP, Koordinator Staf Khusus 
Satgas 115, Kakorpolairud 
Baharkam Polri, Kapolres, 
Danlanal, Danlanud, Dandim, Jaja-
ran Pemerintahan Provinsi Kepu-
lauan Riau dan Pemerintahan Ka-
bupaten Natuna, serta perwakilan 
dari BLU LPMUKP, Perum Perindo, 
Pertamina, PLN, Bank Mandiri, BNI, 
BRI, Bank Riau Kepri, PT. Jasindo, 
BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS. 

Sumber: Kementerian Kelautan dan 
Perikanan

Sumber Gambar : KKP.go.id
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JPP, JAKARTA - Inovasi dalam rangka pelayanan 
masyarakat menjadi salah satu kunci suksesnya 
sebuah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi maupun percepatan pemerataan 
pembangunan.

Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan 
sambutan dalam malam puncak penyerahan 
Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019 
di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 
(7/10/2019).

“Inovasi daerah dalam rangka pelayanan 
masyarakat, ini menjadi satu kata kunci suksesnya 
sebuah daerah dalam rangka meningkatkan 
investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
meningkatkan percepatan pemerataan pem-
bangunan dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat,” ujar Tjahjo.

Harapan dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat itu, menurut Mendagri, secara 
perlahan telah diwujudkan dalam berbagai upaya 
Pemerintah di bawah komando Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) dalam pembangunan di berbagai 
sektor.

“Bagaimana sebuah daerah dengan 
inovasi-inovasi yang dibuat oleh kepala daerah 
itu mampu untuk memberikan suasana layanan 
masyarakat yang harus semakin baik, ini yang 
diharapkan oleh Pak Jokowi selama lima tahun 
ini dengan pembangunan infrastruktur ekonomi 
dan infrastruktur sosial yang ada ini harus 
terkoneksi dengan inovasi-inovasi sekecil apapun 
yang ada di daerah di berbagai bidang,” papar 
Tjahjo.

Selanjutnya, Mendagri menjelaskan, Kemendagri
juga telah membuat inovasi pelayanan publik 
dengan tata kelola pemerintahan, yaitu Puja Indah 
(Pusat Jejaring Inovasi Daerah) sebagai sistem 
pendukung inovasi dan pelaksanaan tugas 
Kelitbangan, berupa sistem informasi evaluasi 
dan penilaian inovasi daerah berbasis partisipasi 
masyarakat, e-survey dan jejaringan penelitian 
yang terintegrasi antara pusat, provinsi, 
dan kabupten/kota.

“Inovasi ini dilahirkan untuk memudahkan 
pelayanan di daerah yang juga dapat dilakukan 
secara mudah, sederhana, murah, cepat tepat, 
serta memberikan kemudahan bagi investor untuk 
berbisnis. Setidaknya hingga saat ini sudah ada 77 
yang telah menandatangani komitmen pembinaan 
inovasi daerah dengan menggunakan layanan Puja 
Indah sebagai inovasi layanan publik,” jelas Tjahjo.

Pemerintah, lanjut Mendagri, menargetkan setiap 
masing-masing Pemda memiliki inovasi untuk 
merangsang kretifitas dan pertumbuhan ekonomi. 
Oleh karenanya, setiap Pemda diharapkan 
memberikan peluang bagi masyarakat untuk 
mengembangkan kreativitas dan menciptakan 
inovasi.

“Target Pemerintahan Pak Jokowi ke depan, 
seluruh Pemda minimal punya satu inovasi di 
bidang apapun, untuk bisa merangsang pertum-
buhan ekonomi, merangsang masyarakat untuk 
berinovasi. Manakala Pemda memberikan 
peluang, saya kira masyarakat yang ada di daerah 
juga berlomba untuk membuat sesuatu yang ter-
baik bagi daerahnya,” pungkas Tjahjo. (dgr/nbh)

Sumber: Jaringan Pemberitaan Pemerintah

Mendagri Tegaskan Inovasi 
Menjadi Kunci Kesuksesan 
Daerah
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