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BUPATI TEGAL 

 

SAMBUTAN 

BUPATI TEGAL 
 

  
        Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, berkah, taufiq dan hidayah-

Nya sehingga buku Laporan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Tegal Tahun 2020 dapat 

diselesaikan secara tepat waktu. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Jajaran Kementerian 

Ristekdikti RI dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang telah mendukung proses penyusunan Laporan 

Indeks Daya Saing Kabupaten Tegal Tahun 2020. 

Pengukuran daya saing daerah diharapkan tidak hanya untuk mengetahun posisi daerah 

namun dapat menjadi indikator proses pembangunan daerah. Akurasi dan kesinambungan data 

pengukuran IDSD sangat diperluan agar hasilnya dijadikan sebagai landasan bagi penyusunan 

kebijakan pembangunan. 

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 

stakeholder terkait dengan didukung kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses kegiatan ini dan semoga hasil 

kegiatan ini dapat menjadi masukan bagi upaya perencanaan pembangunan daerah dalam rangka 

meningkatkan daya saing dan peningkatan kualitas pembangunan daerah. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya dapat 

menyelesaikan penyusunan Laporan Pengukuran Indeks Daya Saing Kabupaten Tegal 

Tahun 2020. Kegiatan ini lanjutan kegiatan penerapan pengukuran indeks daya saing daerah 

(IDSD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan 

Tinggi Republik Indonesia sejak tahun 2018. 

Dokumen laporan IDSD merupakan salah satu tahapan pengukuran daya saing 

daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Laporan IDSD diharapkan dapat 

memberikan hasil pemetaan tingkat daya saing daerah dan menjadi bahan masukan dalam 

perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, dengan 

tetap memperhatikan kearifan lokal yang ada. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam 

proses pengumpulan dan pengisian data IDSD sampai dengan penyusunan laporannya serta 

kepada Kementeriam Ristekdikti RI dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang telah 

membantu dan memfasilitasi pelaksanaan IDSD Tahun 2019 sehingga dapat berjalan dengan 

baik dan lancar.  

Hasil laporan IDSD Kabupaten Tegal dimungkinkan masih terdapat kekurangan 

dalam penyediaan data maupun analisisnya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan 

saran dan masukan dari berbagai pihak untuk menjadi bahan perbaikan bagi kegiatan di masa 

datang. 

Demikian laporan ini disusun, semoga hasilnya dapat memberikan manfaat bagi 

upaya daerah dalam rangka meningkatkan daya saing yang berkelanjutan untuk 

mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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BAB I KEADAAN TERKINI  
Pengukuran IDSD merupakan program Nasional 
tahunan yang telah dimulai sejak 2017 di tingkat 
Nasional, Provinsi Jawa Tengah sejak 2018. 

Perkembangan pengukuran IDSD selama ini antara 
lain: 

a. Metoda dan indikator pengukuran 
disempurnakan terus; 

b. Dokumentasi informasi perubahan dan 
perkembangan daerah; 

c. Perkembangan kapasitas dan kesadaran 
daerah perlunya mengetahui profil daya 
saing. 

Profil IDSD menggambarkan kondisi produktivitas dan 
perkembangan suatu daerah. Komponen IDSD 2020 
terdiri dari 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 Dimensi, 97 
indikator. Komponen-komponen IDSD adalah satu 
kesatuan sistem yang membentuk daya saing daerah 
secara keseluruhan. Indikator membentuk nilai 
komposit Dimensi. Dimensi membentuk nilai komposit 
Pilar. Pilar membentuk nilai komposit Faktor/Aspek 
utama. Faktor membentuk nilai komposit IDSD 
Kabupaten/Kota 

Profil IDSD setiap daerah adalah unik untuk 
mendukung fungsinya secara internal, dan perannya 
dalam wilayah yang lebih luas. 

Tujuan Pengukuran IDSD adalah meliputi, 

a. Mengukur pencapaian aktivitas di daerah 
dalam memanfaatkan potensi dengan 
mengoptimalkan ekosistem, potensi iptek, 
dan inovasi untuk menciptakan daya saing 
dan kesejahteraan yang tinggi dan 
berkelanjutan  

b. Pendorong stakeholder pelaku inovasi 
(seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan 
masyarakat) agar terpacu mewujudkan ide 
kreatif penciptaan nilai tambah, baik sebagai 
individu maupun melalui kemitraan dan 
kerjasama antar unsur inovasi dalam 
meningkatkan daya saing, kesejahteraan, 
dan berkelanjutan.  

c. Upaya untuk mendukung kemandirian dan 
daya saing bangsa Indonesia;  

d. Dasar dalam perumusan, penetapan, 
evaluasi dan monitoring kebijakan, program 
dan kegiatan pembangunan daerah.  

e. Alat dalam proses harmonisasi kebijakan dan 
program pembangunan pada level nasional 
dan daerah 

Adapun tujuan Penyusunan Laporan IDSD 2020 
adalah sebagai berikut, 

a. Menyajikan hasil penilaian IDSD 
Kabupaten/Kota 2020, berupa profil hasil 
penilaian ASPEK, PILAR, dan DIMENSI daya 
saing daerah 
 

b. Memberikan makna nilai IDSD bagi kegiatan 
pembangunan daerah 

c. Menyiapkan bahan masukan untuk kebijakan 
dan perencanaan pembangunan daerah 

Kegiatan menyiapkan bahan masukan hasil 
pengukuran IDSD untuk kebijakan pembangunan 
daerah dilakukan melalui, 

a. Menyajikan analisis ringkas potensi dan gap 
daya saing daerah bagi pencapaian tujuan 
pembangunan, berupa integrasi informasi 
IDSD ke dalam laporan RPJMD maupun 
RKPD Kabupaten/Kota 

b. Menyajikan rekomendasi ringkas strategi dan 
program penguatan daya saing untuk 
Kebijakan Pembangunan Daerah 

Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan 
salah satu parameter dalam konsep 
pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin 
tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka 
tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun 
semakin tinggi. 

Adapun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 
menjelaskan posisi relatif suatu daerah terhadap 
daerah lainnya dengan memperhatikan semua 
faktor-faktor pembentuk daya saing yang 
dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut 
dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor 
tersebut. Indeks ini juga merupakan profil 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 adalah merupakan 
gambaran tingkat produktivitas, perkembangan, 
persaingan, dan kemandirian suatu daerah. 

1.KEADAAN TERKINI  

  A. Identifikasi Peluang/Kendala dan Inventarisasi  
Urgensi 

  Pembangunan wilayah dengan tujuan untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat harus 
dilakukan dengan pembangunan yang 
berkelanjutan. Tingkat daya saing 
(competitiveness) merupakan salah satu 
parameter dalam konsep kota berkelanjutan. 
Sejalan dengan peningkatan daya saing 
kota/kabupaten, maka dapat diartikan tingkat 
kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi. 

  Arahan kebijakan pembangunan Kabupaten 
Tegal 2019-2024 dimulai dengan “Peningkatan 
Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui 
Efektifitas Pelayanan Publik Didukung 
Penyediaan Infrastruktur Yang Mantap Dan 
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah”. 
Prioritas daerah Kabupaten Tegal meliputi 
beberapa isu strategis antara lain : 

 
 
a. Kemiskinan 
b. Tingkat Pengangguran 
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c. Kualitas Sumber Daya Manusia 
d. Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri 

KreatifInfrastruktur Pengembangan Wilayah 
dan Lingkungan Hidup 

e. Tata kelola pemerintahan dan Kualitas 
Pelayanan Publik 

f. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal 
Sebagai Gambaran Umum Aspek Daya 

Saing Daerah berisi mengenai Peluang dan 
Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Tegal. 
a. Faktor Penguat/Enabling Environment 

1. Kelembagaan 
Pencapaian penetapan 
penyelenggaraan pemerintah daerah 
berdasarkan Kepmendagri Nomor 100-
53 Tahun 2018 Kabupaten Tegal 
mencapai skor 3.0771 dengan kategori 
Sangat Tinggi. Pencapaian Indeks 
Reformasi Birokrasi Kabupaten Tegal 
Tahun 2019 skor nya adalah 66,18 
dengan kategori Tinggi. Hasil evaluasi 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
(SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN 
dan RB adalah tahun 2019 adalah 61,36 
naik dari tahun 2018 dengan skor 60,10. 

2. Infrastruktur 
Wilayah Kabupaten Tegal memiliki 
panjang jalan (Kabupaten, Provinsi dan 
Nasional) mencapai 847,27 km dengan 
kondisi baik meningkat dari 37,6% pada 
tahun 2018 menjadi 40,43% pada tahun 
2019. Prioritas pembangunan 
infrastruktur didukung kebijakan Bupati 
Tegal untuk memperbaiki infrastruktur 
dengan semangat “Kabupaten Tegal 
Bebas Lubang”. Sedangkan 
pembangunan infrastruktur pendukung 
lainnnya berupa peningkatan akses air 
minum layak dari 75,68% menjadi 
61,69%.Selain itu, penyediaan akses 
listrik sudah mencapai 99,00% pada 
tahun 2019. Pembangunan infrastruktur 
strategis ini memberikan peluang bagi 
percepatan pembangunan di Kabupaten 
Tegal. 

3. Perekonomian 
Ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2019 
tumbuh sebesar 5,58 persen. Selama 
rentang waktu 4 tahun pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Tegal berfluktuasi 
secara positif dari 5,32% tahun 2016 
menjadi 5,58% pada tahun 2019. 
Struktur perekonomian daerah 
Kabupaten Tegal tahun 2019 masih 
didominasi tiga lapangan usaha utama, 
yaitu industry pengolahan (34,60%); 
perdagangan besar, eceran dan reparasi 
mobil sepeda motor (15,47%) dan 
pertanian, kehutanan dan perikanan 
(12,76%). 

 

 
 

 
 
b. Sumber Daya Manusia 

1. Kesehatan 
Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten 
Tegal secara umum semakin membaik 
berdasarkan rat-rata usia harapan hidup 
yang semakin panjang. Angka Harpan Hidup 
Kabupaten Tegal lima tahun terakhir 
meningkat dari 73,28 tahun pada tahun 2015 
menjadi 74,08 tahun pada tahun 2019. 
Angka tersebut menggambarkan bahwa 
secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat 
bertahan hidup hingga usia 73-74 tahun. 

2. Pendidikan dan ketrampilan 
Cakupan penduduk yang dihitung dalam 
penghitungan rata-rata lama sekolah adalah 
penduduk berusia 25 tahun keatas. RLS 
Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tahun 
2015-2019 meningkat dari 6,80 tahun 
menjadi 7,27 tahun. Namun demikian rata-
rata lama sekolah Kabupaten Tegal masih 
dibawah provinsi. Hal ini menggambarkan 
bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun 
keatas di Kabupaten Tegal menjalani 
pendidikan sampai tingkst SD atau maksimal 
SMP (setara kelas VII). 

c. Pasar/Market 
1. Efisiensi Pasar 

Total Ekspor Kabupaten Tegal 2019 sebesar 
20.368,78 Milyar Rupiah. Dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya naik 5,76%.Total 
impor Kabupaten Tegal 2019 sebesar 
26.765,44 Milyar Rupiah naik 4,15% dari 
tahun 2018. 

2. Ketenagakerjaan 
Apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut 
kelompok umur tahun 2019 diketahui jumlah 
penduduk usia produktif (15-64 tahun)  lebih 
banyak dibandingkan usia non produktif 
(0-14 tahun dan 65+ tahun), dengan 
komposisi 23,36 juta jiwa penduduk usia 
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produktif (67,73%) dan 11,12 tahun juta jiwa 
penduduk usia nonproduktif (32,27%), 
peluang bonus demografi Kabupaten Tegal 
diproyeksikan hanya terjadi sampai dengan 
tahu 2030 (BPS Jateng 2019)  

3. Akses Keuangan 
Penyaluran kredit UMKM di Kabupaten Tegal 
konsisten menunjukkan akselerasi 
pertumbuhan. Pada tahun 2019, pangsa 
kredit UMKM mencapai 40,41% dari total 
kredit, dengan kualitas kredit yang relative 
terjaga. 

4. Ukuran Pasar 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal 
2019 mengalami pertumbuhan dibandingkan 
dengan tahun 2018.Ditinjau dari sisi 
pengeluaran, akselerasi pertumbuhan 
diperkirakan berasal dari konsumsi RT, 
konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah. 
Sementara itu ekspor luar negeri 
diperkirakan tumbuh relative terbatas. 
Pertumbuhan investasi juga diperkirakan 
sedikit melambat seiring dengan telah 
selsainya proyek strategis pemerintah pada 
tahun 2018. Dari segi lapangan usaha 
peningkatan pertumbuhan berasal dari tiga 
lapangan usaha, yaitu industry pengolahanm 
perdagangan dan pertanian. 
 
 

 
 
d. Ekosistem Inovasi  

Pengembangan ekosistem inovasi saat ini 
sebagai langkah strategis dalam 
mengimplementasikam revolusi industry. 
Kemampuan inovasi bertumpu terhadap 
lembaga litbang untuk menyokong ekosistem 
inovasi. 
1. Dinamika bisnis  

Ekonomi 2019 Kabupaten Tegal tumbuh 
5,58%.ada kecenderungan ekonomi 
Kabupaten Tegal mulsi bergeser ke arah 
sektor jasa.Terkait upaya pengembangan 
dan akses keuangan, penyaluran kredi di 
Kabupaten Tegal konsisten menunjukkan 
akselarasi pertumbuhan. Pada tahun 2019 
pangsa kredit UMKM mencapai 40,41% dari 
total kredit dengan kualitas kredit relative 
terjaga. 

2. Kapasitas Inovasi 
Kabupaten Tegal dalam pengembangan 
ekosistem inovasi memiliki beberapa sarana 
seperti HKI, Krenova dan SIDa. Kebijakan 

penataan unsur SIDa Kabupaten Tegal 
berkaiatan dengan tujuan menciptakan iklim 
daerah yang kondusif, khususnya bagi 
aktivitas pemerintahan, aktivitas ekonomi 
masyarakat pedesaan dan dunia usaha. 
Pengembangan SIDa melalui SK Bupati 
Nomor :   Tahun 2019. 

3. Kesiapan Teknologi 
Salah satu implementasi penerapan iptek 
dan inovasi daerah di Kabupaten Tegal 
adalah pembangunan Taman  Teknologi 
Pertanian di Lebaksiu.  
.  

B. Pemetaan Sektor Andalan 

Tahapan pencapaian kesejahteraan dan 
keberlanjutan pembangunan daerah perlu 
mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk 
menciptakan daya saing daerah dapat dihitung 
dari empat aspek (Faktor Penguat, Sumber Daya 
Manusia, Faktor Pasar dan Ekosistem 
Inovasi),aspek ini didukung oleh 12 pilar dan 23 
dimensi (97 indikator). 

 

Aspek Sumber Daya Manusia  

Aspek Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal 
merupakan nilai aspek yang paling lemah sebesar 
2,854 dengan rincian kesehatan 2,625 dan pendidikan 
ketrampilan 3,083. Pendidikan dan ketrampilan 
mempunyai nilai skor yang lebih unggul dibandingkan 
dengan kesehatan di Kabupaten Tegal. Jumlah 
program latihan Balai Latihan Kerja untuk 
profesionalisme tahun 2019 naik 53,06% dari tahun 
2018. Jumlah program latihan BLK tahun 2018 adalah 
49 program dan tahun 2019 adalah 75 program. Pola 
karakteristik dan pola kemitraan diantara perusahaan 
cukup unggul, diantaranya beberapa IKM Logam 
(Komponen Otomotif) di Kabupaten Tegal telah 
melakukan kerjasama melalui Link and Match yaitu 
Kemitraan IKM Otomotif dengan Tier APM dan 
Industri Besar. 

Aspek Ekosistem Inovasi 

Aspek Ekosistem Inovasi Kabupaten Tegal 
mempunyai nilai 2,895. Dinamika bisnis di Kabupaten 
Tegal dengan kemudahan perizinan menjadikan 
faktor pendorong ekosistem inovasi di Kabupaten 
Tegal. Realisasi investasi di Kabupaten Tegal tahun 
2019 adalah Rp 2.238.400.768.891,- jauh melampaui 
realisasi investasi di Kabupaten Tegal tahun 
sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.554.662.531.863,-. 
(DPMPTSP.2019). 
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DAYA SAING DAERAH BERDASARKAN ASPEK 

 

Aspek Faktor Penguat 

Aspek Faktor Penguat Kabupaten Tegal merupakan 
nilai aspek yang paling unggul sebesar 3,295, dengan 
sektor stabilitas ekonomi memiliki nilai tertinggi. 
Stabilitas ekonomi ditandai dengan pertumbuhan 
ekonomi 5,58% tahun 2019 naik dari tahun 2018 
sebesar 5,51%. Angka kemiskinan Kabupaten juga 
rendah yaitu 7,64%. Capaian kinerja kemiskinan 
Kabupaten Tegal pada Tahun 2019 merupakan yang 
terbaik jika disandingkan dengan 4 (empat) 
Kabupaten di eks karesidenan Pekalongan. Selain itu 
nilai NTP Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah 
108,84 artinya petani di Kabupaten Tegal tergolong 
sejahtera karena NTP lebih dari 100. Indeks 
Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal sebesar 77,46 
peringkat 165 dari 416 Kabupaten di Indonesia. 

 Pendukung aspek-aspek andalan daerah 
yang berupa pilar-pilar daya saing daerah yang 
memiliki nilai lebih dari rata-rata antara lain Pilar 
Kelembagaan, Kesiapan Teknologi dan 
Perekonomian Daerah 

Pilar Kelembagaan 
Pilar Kelembagaan di Kabupaten Tegal 

merupakam pilar dengan nilai tertinggi (4,125) 
diatas rata-rata 1,060, pilar ini merupakan hasil 
dari tata kelola pemerintahan dan keamanan dan 
ketertiban.Tata kelola pemerintahan merupakan 
hasil penilaian dari penetapan kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah secara 
Nasional, Kabupaten Tegal tahun 2019 
memperoleh skor 3,0711 dengan kategori Sangat 
Tinggi. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten 
Tegal tahun 2019 adalah 63,69 dengan kategori 
Baik. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Tegal 
tahun 2019 adalah 61,36 dengan kategori Baik. 
Hasil Indeks Sistem Pemerintahan Bernasis 
Elektronik (SPBE) Kab. Tegal tahun 2019 adalah 
2,82 dengan predikat Baik.Tingkat penyelesaian 
pelangggaran K3 100% dan persentase 
Penegakan PERDA 90,85%. 

DAYA SAING DAERAH BERDASARKAN PILAR

 

 
Pliar Kesiapan Teknologi 
Pilar Kesiapan Teknologi Kabupaten Tegal 
merupakan pilar dengan nilai tertinggi kedua 
(3,50). Pilar ini merupakan hasil dari dimensi 
telematika dan teknologi.Dimensi telematika 
diperoleh dari data penduduk yang menggunakan 
HP/smartphone tahun 2019 adalah sebesar 
72,40% dan proporsi rumah tangga di Kabupaten 
Tegal yang mengakses internet adalah 
76,40%.Dimensi teknologi diperoleh dari jumlah 
invasi teknologi di Kabupaten Tegal tahun 2019 
sebanyak 32 inovasi. 
 
Pilar Perekonomian Daerah 
Pilar Perekonomian Daerah Kabupaten Tegal 
memperoleh score tertinggi ketiga (3,43). Pilar ini 
merupakan hasil dari dimensi Keuangan Daerah 
dan Stabilitas Ekonomi. Stabilitas ekonomi 
ditandai dengan pertumbuhan ekonomi 5,58% 
tahun 2019 naik dari tahun 2018 sebesar 5,51%. 
 
 

DAYA SAING DAERAH BERDASARKAN 
DIMENSI 
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Dimensi Daya Saing Kabupaten Tegal Tahun 2020 
yang mendapatkan skore paling tinggi adalah Dimensi 
Stabilitas Ekonomi (3,875), hal ini ditandai dengan 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yang 
cenderung naik selama 5 tahun. Dimensi Kapasitas 
Tenaga Kerja menduduki peringkat kedua tertinggi 
(3,667) setelah Dimensi Stabilitas Ekonomi 

Analisis Profil Wilayah Kabupaten Tegal berdasar 
Daya Saing Daerah 

 
 

 

Potensi Kabupaten Tegal menurut Daya Saing 
Daerah tahun 2020 adalah pada Faktor Penguat 
teutama di kelembagaan dan keuangan daerah 
menunjang pembangunan Kabupaten Tegal dengan 
potensi yang belum digunakan yakni tenaga kerja. 
Perkembangan pasar tidak didukung infrastruktur dan 
daerah hijau, dimana pasar belum optimal 
berkembang dalam hal kewirausahaan. 
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BAB II ARAH KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN  
 

A. Formulasi Kebijakan melalui Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 

RPJMD Kabupaten Tegal 

Isu Strategis pembangunan Kabupaten 
Tegal 

a. Penanggulangan Kemiskinan 
Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin 
Jawa Tengah adalah masih rendahnya akses 
pelayanan dasar (basic needs access) meliputi 
akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, 
dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan 
kehidupan ekonomi berkelanjutan (sustainable 
livelihood) yang ditunjukkan dengan rendahnya 
kesempatan berusaha dan bekerja, akses 
permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, 
dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah 
tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini 
didukung dimensi sosial masyarakat yang 
menyangkut dengan kerentanan, 
ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan jasmani 
dan psikologi, serta munculnya gejala kultur 
komodifikasi data di masyarakat, dengan 
memanfaatkan data untuk kepentingan mencari 
keuntungan sendiri. 

b. Peningkatan kualitas dan daya saing 
sumberdaya manusia 

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya 
diukur dari nilai IPM. Sampai dengan tahun 2017 
IPM Jawa Tengah mulai membaik yaitu sebesar 
70,52 dan masuk dalam kategori tinggi. Namun 
demikian angka ini masih dibawah angka nasional 
sebesar 70,81. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari 
komponen rata-rata lama sekolah dan harapan 
lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang 
disesuaikan). Aspek pendidikan perlu diperhatikan, 
karena rata-rata lama sekolah dan harapan lama 
sekolah penduduk Jawa Tengah cukup rendah 
dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. 
Harapan Lama Sekolah Jawa Tengah tahun 2017 
sebesar 12,85 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah 
sebesar 8,10 tahun. Angka tersebut menunjukkan 
bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun di Jawa 
Tengah hanya bersekolah sampai dengan SMP 
kelas II atau kelas VIII. 

c. Daya saing ekonomi dan peningkatan 
kesempatan berusaha 

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 
relatif stabil, namun kondisi ekonomi global dan 

regional yang tidak dapat diprediksi tepat, harus 
diantisipasi karena akan memberikan pengaruh 
pada kondisi perekonomian Jawa Tengah kedepan. 
Kondisi perekonomian daerah yang stabil akan 
memberikan peluang kesempatan kerja dan 
kesempatan berwirausaha yang semakin luas.  

Akan tetapi persoalan kualitas calon tenaga kerja 
dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk 
diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan 
masyarakat Jawa Tengah berdampak pada kualitas 
dan daya saing sumberdaya manusia yang 
berkaitan dengan ketenagakerjaan.  

d. Keberlanjutan Pembangunan Dengan 
Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan 
dan Kelestarian Sumber Daya Alam 

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan 
hidup menjadi isu yang penting baik secara global 
maupun nasional khususnya terkait dengan isu 
perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan 
oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, 
longsor dan kekeringan menuntut adanya 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 
yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu 
pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 
tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, 
yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan 
ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. 

e. Kedaulatan pangan dan energi 
Produksi pertanian akan mempengaruhi pada 
penyediaan pangan bagi masyarakat. 
Perkembangan produksi pertanian di Jawa Tengah 
saat ini secara statistik mampu mencukupi 
kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, 
bahkan mampu berkontribusi terhadap produksi 
beras nasional. Namun tidak demikian dengan 
produksi pertanian lainnya seperti kedelai dan 
jagung, yang masih harus ditingkatkan kedepan. Isu 
lain adalah terkait dengan kedaulatan energi. 
Kebutuhan energi masyarakat yang dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan dan pemakaian 
energi menunjukkan masih adanya kecenderungan 
yang sama sebagaimana dialami di tingkat 
nasional, yaitu ketergantungan terhadap sumber 
energi fosil, yang potensinya semakin lama 
semakin berkurang. 

f. Kesenjangan wilayah 
Isu lainnya bukan hanya tentang daya saing 
ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, 
inklusif, dan merata. Wilayah Jawa Tengah saat ini 
perkembangannya belumlah merata, yang 
ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,6 
di tahun 2016. Selain itu masih cukup banyak 
kabupaten yang masuk kategori relatif tertinggal 
dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Di 
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samping itu juga terdapat kesenjangan antara 
wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan 
antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu 
ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya 
urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan 
beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. 

g. Tata kelola pemerintahan dan kondusivtas 
wilayah 

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan 
dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, 
apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan 
yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme 
aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta 
pelayanan publik yang prima. 

RKPD Kabupaten Tegal 

Berdasarkan hasil analisis dan indeks daya saing 
wilayah dimana sector stabilitas ekonomim 
kapasitas tenaga kerja, ketenagakerjaan serta tata 
kelola pemerintah menjadi isu yang perlu 
diperhatikan, maka penguatan daya saing ekonomi 
daerah menjadi salah satu focus dari pemerintah 
Kabupaten Tegal seperti : 

a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan 
pengangguran; 

b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas 
sumber daya manusia Jawa Tengah menuju 
SDM Jawa Tengah yang berdaya saing; 

c. Peningkatan kapasitas dan daya saing 
ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan 
keberlanjutan lingkungan hidup dan 
pengurangan risiko bencana; 

d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan 
kondusivitas wilayah serta peningkatan  
kapasitas fiskal daerah 

B. Extraordinary Strategy melalui Research-based 
Planning & Planning-based Development (PBD) 

Peningkatan daya saing melalui inovasi 
perencanaan dan pengembangan wilayah dari hasil 
IDSD terkait dengan kelitbangan sebagai fungsi 
penunjang pemerintahan perlu untuk meningkatkan 
kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan 
pengembangan dan peningkatan daya saing 
daerah dihadapkan permasalahan : 

a. Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung 
kebutuhan perencanaan pembangunan 
masih belum optimal. 

b. Hilirisasi hasil litbang dan inovasi belum 
optimal untuk mendukung daya saing 
daerah. 

Keunggulan daya saing Kabupaten Tegal dari 
indikator berimplikasi pada beberapa agenda 
kebijakan dan pengembangan terkait penguatan 
daya saing Kabupaten Tegal. Faktor input 
pembentuk daya saing daerah merupakan variabel 
yang merefleksikan kinerja input sesuai dengan 
sasaran strategisnya. Sasaran strategis untuk 
meningkatkan daya saing berdasar indikator adalah 
mendorong aktivitas perekonomian daerah, 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 
ketenagakerjaan, menciptakan lingkungan usaha 
produkti yang dapat menarik minat dunia usaha 
untuk melakukan kegiatan usaha (investasi), 
membangun konektivits yang terintegrasi antara 
sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan 
informasi dalam rangka membuka akses daerah 
seluas-luasnya, meningkatkan aktivitas perbankan 
dan lembaga keuangan. 

Faktor output pembentuk daya saing daerah 
adalah variabel yang merefleksikan kinerja output. 
Sasaran strategis variabel output adalah 
meningkatkan produktivitas tenaga kerja, 
meningkatkan PDRB per kapita, menurunkan 
angka kemiskinan dan memperluas kesempatan 
kerja. 

 

C. Kerangka Kebijakan Terintegrasi 
Pengembangan Pembangunan.  

Kerangka kebijakan terintegrasi penelitian 
diantaranya penguatan kapasitas fiscal daerah dan 
tata kelola keuangan daerah yang mendorong daya 
saing daerah; prioritas sasaran strategis dalam 
mencapai kinerja daya saing; peningkatan kinerja 
factor output pembentuk daya saing; focus pada 
sasaran strategis pencapaian daya saing; kinerja 
mendorong aktivitas perekonomian daerah dan 
meningkatkan kualitas SDM agar lebih ditingkatkan; 
sinergi anatra penganggaran dan capaian strategi 
dan kinerja; harmonisasi peraturan dan kebijakan 
antara pusat dan daerah serta antar daerah dan 
penyedian lahan untuk industri terpadu 

TABEL 1 (Terlampir) 

TABEL 2 (Terlampir) 
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BAB III SOLUSI 
MENYELURUH  

A. Agenda Kerjasama dan Kolaborasi; 

Kabupaten Tegal mempunyai agenda 
kerjasama dengan Kemenristek Dikti, Perguruan 
Tinggi Negeri/Swasta dengan menandatangani 
Memorandum of Understanding (MoU) yang 
nantinya diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama 
yang terfokus pada sasaran strategis baik itu faktor 
input maupun faktor output pembentuk daya saing 
daerah. 

TABEL 3 (TERLAMPIR) 

B. Resolusi Tahunan 

percepatan untuk peningkatan daya saing 
Kabupaten Tegal diantaranya adalah dengan 
memperhatikan faktor dominan yang menguatkan 
daya saing daerah baik faktor pembentuk input dan 
output melalui capaian kinerjanya. Capaian kinerja 
faktor input diantaranya mengoptimalkan PAD, 
meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan 
meningkatkan investasi daerah; meningkatkan 
pendidikan dan ketrampilan penduduk dan tenaga 
kerja, meningkatkan derajat kesehatan penduduk 
dan tenaga kerja, meningkatkan kualitas pendidikan 
serta kompetensi teknologi dan ketrampilan; 
penyederhanaan dan harmonisasi berbagai 
peraturan, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 
pintu untuk mempercepat dan mempermudah 
proses perijinan, menciptakan keamanan yang 
terkendali, ketersediaan infrastruktur transportasi 
untuk memperlancar arus barang, jasa manusia dan 
penghubung yang efisien antara sumber bahan 
baku,npusat produksi dan pasar, ketersediaan listrik, 
ketersediaan sarana telekomunikasi dan menambah 
jenis-jenis layanan perbankan dan lembaga 
keuangan. Capaian factor output diantaranya nilai 
tambah perekonomian disbanding jumlah angkatan 
kerja, PDRB per kapita, presentase jumlah 
penduduk miskin, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 

 

C. Konektivitas antar Kelembagaan dan 
Kewenangan Pemerintahan. 

Tahapan Perencanaan Kelitbangan dan Penerapan 
Sistem Iptekin Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

1) Penetapan isu aktual dan strategis 
pembangunan Kabupaten Tegal pada masing-
masing sektor yang membutuhkan Kelitbangan 

dan Penerapan Sistem Iptekin, oleh Kepala 
Badan berdasarkan masukan dari Majelis 
Bappeda dan Litbang, DRD, Tim Advisori, Tim 
Koordinasi SIDa; 

2) Penyusunan rencana anggaran Kelitbangan dan 
Penerapan Sistem Iptekin kemitraan dengan 
Pihak Ketiga; 

3) Kepala Bidang Kerjasama dan Layanan Teknis 
membuat Daftar Usulan Kelitbangan dan 
Penerapan Sistem Iptekin yang akan 
dilaksanakan oleh Pihak Ketiga untuk disetujui 
Kepala Badan; 

4) Kepala Bidang Kemitraan dan Layanan Teknis 
atau yang diberi tugas terkait bersama 
Koordinator Peneliti membuat Kerangka Acuan 
Kerja (KAK) untuk digunakan sebagai acuan 
pelaksanaan Kelitbangan dan Penerapan 
Sistem Iptekin bagi Pihak ketiga; 

5) KAK Penelitian terpilih selanjutnya diseminarkan 
untuk mendapatkan masukan atau saran dari 
Tim Seleksi, Peneliti atau fungsional lainnya, 
Pakar, dan Pemangku Kepentingan terkait; 

6) KAK penelitian yang telah tersusun selanjutnya 
diproses dengan pelelangan atau dengan 
penunjukan langsung sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan; 

7) Pihak ketiga membuat Laporan Pendahuluan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
berdasarkan masukan atau saran pada saat 
seminar dari Tim Seleksi, Peneliti lainnya, Pakar, 
dan Pemangku Kepentingan terkait; 

8) Laporan Pendahuluan yang telah diseminarkan 
dan diperbaiki kemudian disampaikan kepada 
Kepala Badan untuk mendapatkan pengesahan 
dan dilaksanakan. 
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BAB IV TATA KELOLA DAN 
DUKUNGAN  
 

A. Agenda Kerja Pelaksanaan Penguatan Daya 
Saing Daerah 

Dalam rangka mendorong percepatan peningkatan 
daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal 
telah menyusun Tim Koordinasi Sistem Inovasi 
Daerah dengan Keputusan Bupati Nomor 050/407 
tahun 2018 tentang Pembentukan Tim 
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah. 

Upaya meningkatkan kinerja tim peningkatan daya 
saing daerah lintas sektoral Kabupaten Tegal 
melalui Tim Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang 
terdiri dari Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Tim 
Teknologi Inormasi dan telah ditetapkan dengan SK 
Bupati Tegal dengan membuat program kerja 
tahunan SIDa berdasar tugas yang tertuang dalam 
SK. 

Rencana kerja tahunan dalam rangka mendorong 
percepatan daya saing daerah adalah penguatan 
kapasitas fiscal daerah dan tata kelola keuangan 
daerah yang mendorong daya saing daerah dan 
kinerja mendorong aktivitas perekonomian daerah 
dan meningkatkan kualitas SDM agar lebih 
ditingktatkan 

 
TABEL 4 (TERLAMPIR) 
TABEL 5 (TERLAMPIR) 
TABEL 6 (TERLAMPIR) 
TABEL 7 (TERLAMPIR) 

 

B. Anggaran, Kelembagaan dan SDM, Inovasi 

Optimalisasi anggaran pembangunan daerah 
melalui berbagai program/kegiatan peningkatan 
kualitas sumber daya manusia serta upaya 
mendorong implementasi inovasi di berbagai sector 
pembangunan dalam rangka mendukung 
peningkatan daya saing di Kabupaten Tegal telah 
dituangkan dalam program/kegiatan di masing-
masing OPD pengampu capain kinerja factor input 
dan factor output pembentuk daya saing daerah. 

 
TABEL  8 (TERLAMPIR)
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LAMPIRAN 
 

www.bappedategalkab.go.id 

https://tegalkab.bps.go.id 

www.dpmptsp.tegalkab.go.id 

www.kominfo.tegalkab.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.bappedategalkab.go.id/
https://tegalkab.bps.go.id/
http://www.dpmptsp.tegalkab.go.id/
http://www.kominfo.tegalkab.go.id/
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Lampiran 
Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah 

                                              Tabel 1. Arah Kebijakan Kelitbangan Kabupaten Tegal 
 

No Tujuan Sasaran Arah Kebijakan 

1. Meningkatkan Kapasitas 

Kelitbangan Daerah 

Meningkatnya kapasitas 

kelembagaan kelitbangan 

Peningkatan jumlah SDM 

Kelitbangan 

   Peningkatan kualitas 

SDM kelitbangan 

   Peningkatan tata kelola 

kelembagaan kelitbangan 

   Peningkatan peran 

lembaga kelitbangan 

Daerah 

  Meningkatnya kualitas hasil-hasil 

kelitbangan 

Peningkatan bimbingan 

teknis pelaksanaan 

Kelitbangan 

   Peningkatan kolaborasi 

stakeholders kelitbangan 

   Peningkatan kaji terap 

dan banchmarking 

kelitbangan 

   Peningkatan penerapan 

teknologi dalam proses 

Kelitbangan 

2. Meningkatkan penerapan hasil-hasil 

kelitbangan dalam pembangunan 

Meningkatnya integrasi hasil litbang 

dan dokumen perencanaan 

Peningkatan koordinasi 

pasca ekspose hasil-hasil 

  stakeholders Kelitbangan 

   Peningkatan penerapan 

Sistem Inovasi Daerah 

   Peningkatan 

pemanfaatan 

laboratorium daerah oleh 

masyarakat serta dunia 

usaha dan industri 

   Penerapan produk- 

produk inovasi daerah 

  Meningkatnya pemanfaatan data 

base kelitbangan 

Peningkatan sistem 

informasi data base 

Kelitbangan 

   Peningkatan diseminasi 

hasil-hasil kelitbangan 
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                                                       Tabel 2. Strategi Kelitbangan Kabupaten Tegal 

 
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1. Meningkatkan 

Kapasitas 

Kelitbangan 

Daerah 

Meningkatnya 

kapasitas 

kelembagaan 

kelitbangan 

Peningkatan kuantitas 

dan kualitas SDM 

Kelitbangan 

Peningkatan jumlah SDM 

kelitbangan 

   Peningkatan peran 

lembaga kelitbangan 

Peningkatan kualitas SDM 

Kelitbangan 

    Peningkatan tata kelola 

kelembagaan kelitbangan 

    Peningkatan peran lembaga 

kelitbangan daerah 

  Meningkatnya 

kualitas hasil-hasil 

kelitbangan 

Peningkatan 

pemanfaatan teknologi 

dan metode ilmiah 

dalam kelitbangan 

Peningkatan bimbingan teknis 

pelaksanaan kelitbangan 

    Peningkatan kolaborasi 

stakeholders kelitbangan 

    Peningkatan kaji terap dan 

banchmarking kelitbangan 

    Peningkatan penerapan 

teknologi dalam proses 

kelitbangan 

2 Meningkatkan 

penerapan hasil- 

hasil kelitbangan 

dalam 

pembangunan 

Meningkatnya 

integrasi hasil litbang 

dan dokumen 

perencanaan 

stakeholders 

Peningkatan 

pemanfaatan hasil 

litbang oleh pemda, 

dunia usaha dan dunia 

industri 

Peningkatan koordinasi pasca 

ekspose hasil-hasil 

kelitbangan 

    Peningkatan penerapan 

Sistem Inovasi Daerah 

    Peningkatan pemanfaatan 

laboratorium daerah oleh 

masyarakat serta dunia usaha 

dan industri 

    Penerapan produk-produk 

inovasi daerah 

  Meningkatnya 

pemanfaatan data 

base kelitbangan 

Peningkatan 

aksesibilitas informasi 

hasil-hasil kelitbangan 

Peningkatan sistem informasi 

data base kelitbangan 
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Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan 
 

Tabel 3. Kerjasama Dan Sinergitas Antar Lembaga/Instansi 
 

No Prioritas Riset Pengusul/Pelaksana Sumber Dana 

1 
Pengembangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

Diskominfo, PTN/PTS APBN, APBD Prov, APBD 

Kab, Anggaran Instansi, 

Swadaya 

2 
Pengembangan akuntabilitas 

kinerja publik 

Setda, PTN/PTS 
APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

3 Perumusan dan penumbuhan 

city branding 

Setda, PTN/PTS 
APBN, APBD Prov, APBD 

Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

4 Pengembangan budaya gotong 

Royong 

Dispermasdes, PTN/PTS APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

5 
Pembentukan karakter generasi 

Muda 

Disparpora, PTN/PTS 
APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 

Swadaya 

6 
Pembentukan masyarakat 

tangguh bencana 

BPBD, PTN/PTS 
APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

7 Pengembangan destinasi wisata Disparpora, PTN/PTS APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

8 Pengembangan pusat 
pertumbuhan wilayah 

DPU, Disperkimtaru, Bappeda dan 
Litbang, Kotaku, PTN/PTS 

APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

9 Pengembangan ekonomi 
perdesaan 

Dispermasdes, Bappeda dan 
Litbang, Kotaku, PTN/PTS, TKPKD 

APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

10 Pemenuhan sanitasi sehat Dinkes, Disperkimtaru, PTN/PTS, 
Desa 

APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

11 Penyediaan aksesibilitas wilayah 
kumuh, terpencil,
 tertinggal, 

terluar 

DPU, Bappeda dan Litbang, 
PTN/PTS 

APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

12 Pengembangan klaster industri Disperinaker, Bappeda dan 
Litbang, PTN/PTS 

APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

13 Penumbuhan kewirausahaan 
pemuda pemula 

Disparpora, Bappeda dan Litbang, 
Tim Kerja Wirausaha Pemuda, 

KNPI, Karang Taruna, PTN/PTS 

APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

14 Pemenuhan teknologi
 tepat 

guna pertanian 

Dis Tan dan KP, Klinik Pertanian, 
HKTI, KTNA, PTN/PTS 

APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

15 Pemenuhan bibit unggul Dis Tan dan KP, Klinik Pertanian, 
HKTI, KTNA, PTN/PTS 

APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 

16 Pengembangan pengelolaan 
limbah ekonomis 

DLH, BUMDesa, PTN/PTS APBN, APBD Prov, APBD 
Kab, Anggaran Instansi, 
Swadaya 
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INDIKASI PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN DAERAH 

Tabel 4. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 
 

No Tema Sasaran Indikator Output 2020 2021 2022 2023 2024 

Isu: Reformasi Birokrasi 

1 Pengembangan Meningkatnya Berkembangnya Rekomendasi,      

 Sistem pemanfaatan aplikasi dalam Kajian, 

 Pemerintahan TIK dalam sistem layanan Penerapan 

 Berbasis Aktivitas publik  

 Elektronik pelayanan   

  Publik   

2 Pengembangan Meningkatnya Tumbuhnya Rekomendasi,      

 Akuntabilitas partisipasi pelibatan dan peran Kajian, 

 kinerja publik publik dalam masyarakat dalam Penerapan 

  perencanaan, pembangunan  

  pelaksanaan   

  Dan   

  pengawasan   

  pembangunan   

3 Perumusan dan Meningkatnya Dirumuskannya dan Rekomendasi,      

 Penumbuhan perumusan diinternalisasikannya Kajian, 

 city branding Dan identitas kota dalam Penerapan 

  penumbuhan masyarakat  

  identitas kota   

 
Tabel 5. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 

 

No Tema Sasaran Indikator Outcome 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Pengembangan 

budaya gotong 

Meningkatnya 

pelaksanaan 

Tumbuhnya 

prakarsa, 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 

     

 royong aktivitas inisiasi dan  

  masyarakat keswadayaan  

  berbasis masyarakat  

  budaya gotong   

  royong dan   

  keswadayaan   

2 Pembentukan 

karakter generasi 

Meningkatnya 

penananaman 

Tumbuhnya 

budi pekerti 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 

     

 muda nilai-nilai budi luhur generasi  

  pekerti luhur muda  

  Dalam   

  pembelajaran di   

  sekolah,   

  keluarga dan   

  masyarakat   

3 Pembentukan 

masyarakat 

Meningkatnya 

kewaspadaan 

Tumbuhnya 

budaya mitigasi 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 

     

 tangguh bencana masyarakat bencana  

  terhadap masyarakat  

  bencana desa  
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Tabel 6. Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah 
 

No Tema Sasaran Indikator Output 2020 2021 2022 2023 2024 

Isu: Pengembangan Kawasan 

1 Pengembangan 

destinasi wisata 

Meningkatnya kajian 

dan kerjasama 

pariwisata 

Berkembangnya 

wisata desa, 

ekowisata, 

agrowisata 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 

     

2 Pengembangan 

pusat 

pertumbuhan 

wilayah 

Meningkatnya kajian 

dan kerjasama 

pengembangan 

wilayah  strategis 

dan cepat tumbuh 

Berkembangnya 

wilayah strategis 

dan cepat 

tumbuh baru 

berbasis 

agropolitan 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 

     

3 Pengembangan 

ekonomi 

perdesaan 

Meningkatnya kajian 

dan kerjasama 

pengembangan 

ekonomi desa 

Berkembangnya 

ekonomi desa 

berbasis 

masyarakat 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 

     

Isu: Infrastruktur Dasar Berkelanjutan 

1 Pemenuhan 

sanitasi sehat 

Meningkatnya kajian 

dan kerjasama 

pengembangan 

sanitasi sehat 

Tersedianya 

sanitasi sehat 

berbasis 

komunitas 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 

     

2 Penyediaan 

aksesibilitas 

wilayah kumuh, 

terpencil, 

tertinggal, 

terluar 

Meningkatnya kajian 

dan kerjasama 

pengembangan 

aksesibilitas wilayah 

Terbukanya 

akses wilayah 

kumuh, terpencil, 

tertinggal, terluar 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 

     

Isu: Daya Saing Ekonomi 

1 Pengembangan 

klaster industri 

Meningkatnya kajian 

dan kerjasama 

pengembangan 

klaster industri 

Tumbuhnya 

klaster industri 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 

     

2 Penumbuhan 

kewirausahaan 

pemuda pemula 

Meningkatnya 

teknopreneurship 

Pemuda 

Tumbuhnya 

inisasi bisnis baru 

(start-up) 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 
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Tabel 7. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek 
 

No Tema Sasaran Indikator Output 2020 2021 2022 2023 2024 

Isu: Teknologi Ketahanan Pangan 

1 Pemenuhan 

teknologi tepat 

Meningkatnya 

kajian dan 

Tersedianya 

teknologi tepat 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 

     

 guna pertanian kerjasama guna pertanian  

  pengembangan berbasis  

  teknologi tepat potensi lokal  

  guna pertanian   

2 Pemenuhan bibit 

unggul 

Meningkatnya 

kajian dan 

Tersedianya 

bibit unggul 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 

     

  kerjasama berbasis  

  pengembangan potensi lokal  

  bibit unggul   

Isu: Teknologi Pengelolaan Limbah Rumah Tangga 

1 Pengembangan 
pengelolaan 
limbah ekonomis 
 

Meningkatnya 
kajian dan 
kerjasama 
pengelolaan 
limbah ekonomis 
 

Tumbuhnya bank 
sampah berbasis 
komunitas 

Rekomendasi, 
Kajian, 
Penerapan 

     



LAPORAN IDSD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 24 
 



LAPORAN IDSD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 25 
 

 

Tabel 8. Rencana Pendanaan Kelitbangan Kabupaten Tegal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Lembaga Jumlah Kegiatan 

Kelitbangan Tahun 

2021 

Anggaran 

(Rp.) 

Sumber 

Pendanaan 

1 LPPM UPS    

2 LPPM IBN    

3 LPPM Stikes Bhamada Slawi    

4 LPPM AMIK BSI    

5 LPPM AMIK YMI    

6 LPPM STMIK YMI    

7 LPPM Politeknik Baja Tegal    

8 LPPM Akbid Siti Fatimah 

Dukuhwaru 

   

9 LPPM Politeknik Purbaya 

Tegal 

   

10 LPPM Politeknik 

Muhammadiyah Tegal 

   

11 LPPM Akper Pemkot Tegal    

12 LPPM Akademi Perikanan 

Baruna Tegal 

   

13 LPPM ABA IEC Putra Bangsa 

Tegal 

   

14 LPPM Politeknik Trisila 

Dharma Tegal 

   

15 LPPM STKIP NU Slawi    

16 LPPM Politkenik Keselamatan 

Transportasi Tegal 

   

17 LPPM STIES Putra Bangsa 

Slawi 

   

18 LPPM Politeknik Harapan 

Bersama Tegal 

   

19 Bappeda dan Litbang Kab. 

Tegal 

   

20 UPTD Klinik Pertanian    

21 UPTD Lab. Perindustrian    


