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Salam Redaksi, 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas terbitnya Buletin Inotek Balitbang Provinsi      
Sumatera Utara Edisi I Tahun 2019.  Edisi terbitan kali ini menampilkan tentang Sistem Ino-
vasi    Daerah (SIDa) dan berbagai kegiatan lainnya terkait dengan litbang yang dilaksanakan 
oleh Balitbang Provinsi dan Kabupaten serta Dewan Riset Daerah di Sumatera Utara. Kami       
menyadari bahwa berbagai hasil inovasi dan teknologi yang dihasilkan stakeholders terkait 
baik lembaga penelitian, perguruan tinggi dan  OPD masih belum dapat terpublikasi sehingga 
masih diperlukan koordinasi dan sosialisasi ke seluruh stakesholders terkait di tingkat 
Pemerintah Daerah Provinsi maupun  Kabupaten/Kota serta  lembaga litbang, perguruan 
tinggi maupun masyarakat yang ada di  Sumatera Utara yang akan menjadikan sumber infor-
masi     untuk Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Kami berharap buletin ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penyebaran informasi 
penelitian dan pengembangan kepada masyarakat luas guna untuk mendukung kemajuan    
pembangunan inovasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

Akhir kata Tim Redaksi menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyajian buletin ini 
masih banyak kekurangan disana-sini dan memohon masukan, kritik serta saran dari semua 
pihak agar penyempurnaan dapat terus dilakukan.   

 
Buletin Inotek Balitbang merupakan media majalah ilmiah yang dituliskan dalam bahasa 
Indonesia untuk menginformasikan dan menyebarluaskan perkembangan iptek dan inovasi 
di Sumatera Utara.  
Sifat populer  berarti bahwa tulisan disajikan secara populer dengan bahasa yang 
sederhana, tidak menggunakan rumus-rumus dan tidak memerlukan rujukan, kecuali 
menyebutkan sumber yang bersifat umum seperti lazimnya tulisan di koran/majalah 
populer serta dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi guna untuk  lebih menjelaskan isi 
tulisan sehingga mudah diterima pembaca. 
Buletin Inotek  mengundang para penulis untuk mengirimkan naskah tulisan berupa hasil 
penelitian, kajian, pengembangan pemikiran, ulasan dan berita serta informasi lainnya 
terkait dengan inovasi dan teknologi yang belum dipublikasikan atau dikirm ke media 
publikasi manapun. Naskah yang dikirimkan akan diseleksi dan dievaluasi Dewan 
Penyunting dari segi keaslian (orsinalitas), kesahihan (validasi) ilmiah dan kejelasan 
pemaparan. Naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis dengan me-
nyebutkan alasan penolakannya. 
Naskah dikirimkan dalam format MS.Word ke Sekretariat Redaksi Buletin Inotek Balitbang   
Provinsi Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja No. 198 Medan, Telp. 061-7866225 atau   
melalui email : balitbang.inovasi@gmail.com. 
Naskah yang dimuat publikasikan tidak dikenakan biaya apapun. 
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DISEMINASI DAN EVALUASI HASIL-HASIL       

LITBANG DI SUMATERA UTARA 
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LAPORAN UTAMA  

D   iseminasi dan evaluasi hasil penelitian 
dan pengembangan merupakan salah satu       
instrumen kebijakan di bidang iptek yang dapat 
dikembangkan dalam upaya sosialisasi dan  
pemanfaatan teknologi. Hal ini diperlukan        
karena hasil penelitian dan pengembangan 
(litbang) yang dilakukan oleh lembaga litbang 
selama ini pada umumnya masih belum            
termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat 
akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan 
oleh lembaga litbang terkait. Oleh karena itu, 
perlu upaya percepatan pemanfaatan hasil 
penelitian melalui diseminasi teknologi hasil 
penelitian lembaga litbang kepada masyarakat 
dan stakeholders terkait. Dengan demikian 
akan   diperoleh dua manfaat sekaligus yaitu 
nilai    tambah di masyarakat dan peningkatan         
kesejahteraan masyarakat dalam            
mendayagunakan teknologi tersebut. 

Melalui diseminasi produk teknologi         
diharapkan daerah dan masyarakat dapat 
terpacu untuk meningkatkan budaya iptek. Hal 
ini sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Penagembangan dan Penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 
Iptek) pada Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), 
dan Pasal 21 ayat (3) pemerintah berfungsi 
menumbuhkembangkan motivasi, memberikan 
stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim 
yang kondusif bagi perkembangan Sisnas P3 
Iptek di Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi 
tersebut, pemerintah berperan dalam 
mengembangkan instrumen kebijakan yang 
berbentuk dukungan sumberdaya, dana, 
pemberian insentif, penyelenggaraan kegiatan 
iptek dan pembentukan lembaga iptek di 
daerah. 

Hasil-hasil penelitian dan pengembangan 
perlu dikemas dan disebarluaskan dengan 
berbagai strategi, bentuk dan media diseminasi, 
sehingga hasil   litbang   tidak  hanya   dinikmati    

oleh para peneliti saja,  tetapi  juga  harus   
dapat dimanfaatkan oleh berbagai              
kalangan, baik pemerintah, dunia usaha, 
dan masyarakat luas. Oleh sebab itu,    
strategi diseminasi    perlu dikembangkan 
secara terstruktur dan inovatif sehingga 
menimbulkan daya tarik masyarakat dan 
stakeholders selaku pengguna guna untuk 
berinteraksi dan bekerjasama. Penentuan 
strategi diseminasi yang tepat akan dapat 
percepat proses penyerapan inovasi iptek 
yang disebarluaskan. Hal penting yang 
menjadi pendorong dan sekaligus peluang 
untuk untuk meningkatkan upaya        
diseminasi adalah suatu kenyataan bahwa 
penggunaan iptek sangat diperlukan untuk 
menunjang pelaksanaan kebijakan dan 
efektifitas pengambilan keputusan suatu 
kebijakan. 

Pelaksanaan kegiatan Diseminasi 
Hasil-hasil Litbang di Sumatera Utara       
Tahun 2018  dilaksanakan pada tanggal              
7 Nopember  2018  bertempat di Hotel 
Garuda Plaza Medan. Kegiatan diseminasi 
ini mengambil tema “Melalui Hasil-hasil 
Penelitian Kita Tingkatkan Daya Saing   
Daerah Menuju Sumut Bermartabat”. 
Pelaksanaan kegiatan ini dibuka oleh       
Gubernur Sumatera Utara diwakili Ir. H. 
Ibnu S. Hutomo, MM (Asisten I Bidang 
Perekonomian, Pembangunan dan 
Kesejahteraan Provinsi Sumatera Utara). 

Dalam kata sambutannya disebutkan 
bahwa “pelaksanaan kegiatan diseminasi        
merupakan sebagai salah satu bentuk 
pertanggungjawaban publik kepada para 
stakeholders tentang apa-apa saja yang 
telah dilakukan Pemerintah Provinsi        
Sumatera Utara melalui Balitbang Provinsi 
Sumatera Utara dan stakehoders terkait 
dengan litbang dalam upaya mendorong 
dunia kelitbangan untuk memberikan 
kontribusi bagi pembangunan dan 
pengembangan    ilmu   pengetahuan    serta 
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teknologi melalui penyebarluasan hasil-hasil 
yang telah dilaksanakan guna untuk  
dimanfaatkan dan dirasakan oleh 
masyarakat. Selain itu, salah satu yang        
dituntut dalam pembangunan saat ini adalah 
bagaimana hasil litbang yang berkualitas   
dalam upaya untuk meningkatkan daya saing 
melalui pengembangan komomiti unggulan 
daerah yang cukup banyak dimiliki Provinsi  
Sumatera Utara.  

Melalui berbagai kegiatan inovasi       
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dalam upaya untuk 
mendukung terciptanya pemerintahan yang 
baik dan bersih (good government and clean 
governance). hal ini didasari atas 
pertimbangan bahwa pada hakekatnya 
kegiatan litbang dan inovasi senantiasa 
dinilai objektif karena dapat memadukan 
prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat saat ini.  

Pada acara Diseminasi tersebut turut 
hadir  OPD Provinsi Sumatera Utara, 
Balitbangda/Bappeda serta OPD Kabupaten/

Kota,   Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi 
Sumatera Utara, Lembaga Penelitian,  
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, BUMD,  
dan Peneliti  Balitbang Provinsi Sumatera 
Utara. 

Ibnu menambahkan, hasil penelitian dan 
pengembangan dapat menjadi rujukan bagi 
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk 
mengambil keputusan dalam melaksanakan 
pembangunan di daerah. 

Hasil litbang yang berkualitas juga mampu 
meningkatkan daya saing melalui         
pengembangan komiditi unggulan daerah 
yang cukup banyak dimiliki Provinsi            
Sumatera Utara. "Kita berharap segala hasil 
penelitian dapat dirasakan oleh          
masyarakat.  Kegiatan inovasi ini juga dapat 
meningkatka pelayanan kepada            
masyarakat.  Karena penelitian merupakan 
dasar dan memberikan kontribusi bagi    
pembangunan daerah," ujarnya.  

Ibnu menambahkan, melalui pelaksanaan 
diseminasi dan evaluasi hasil-hasil litbang 
dapat memberikan  kontribusi bagi   proses 
pembangunan daerah  tersebut   antara lain 
dengan membangun kerjasama dan jejaring  
kuat antara lembaga litbang di daerah untuk 
memberikan rumusan dan rekomendasi hasil
-hasil penelitian guna untuk aplikasi hasil-
hasil penelitian guna dimanfaatkan sebagai 
bahan  kebijakan daerah dalam rangka 
meningkatkan daya saing daerah.  Selain 
itu, untuk menyelaraskan   agenda kegiatan 
penelitian dan inovasi yang dilakukan           
seluruh lembaga Litbang sesuai dengan arah 
kebijakan strategis dan prioritas Pemprovsu.  

"Keberadaan Litbang diharapkan dapat  
membantu memberikan solusi untuk          
memecahkan berbagai permasalahan dalam 
pelaksanaan program-program Pemda.  Kita 
berharap lembaga penelitian dapat             
bersinergi dan berkolaborasi sehingga 
keberadaan lembaga litbang menjadi        
strategis dan menjadi think tank dalam    
proses perencanaan,  pelaksanaan dan     
evaluasi pembangunan. Sementara itu Kepala 
Penelitian dan Pengembangan Provinsi        
Sumatera Utara Ir H.M.A. Effendy Pohan MSi 
mengatakan dasar pelaksanaan diseminasi 
dan evaluasi hasil-hasil penelitian dan 
pengembangan peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang           
Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah.   

"Diseminasi dan evaluasi ini sebagai salah 
satu mata rantai terakhir hasil penelitian  di  
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di Sumatera    Utara   yang   dihasilkan    oleh 
Balitbang Provinsi maupun perguruan tinggi 
dan lembaga penelitian yang ada di daerah ini. 
Selanjutnya Effendy Pohan menyebutkan  
hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan 
akan memberikan informasi dan gambaran 
secara umum guna untuk dapat  dimanfaatkan 
dalam penyusunan perumusan berbagai       
kebijakan  dalam penyelenggaraan   
pemerintahan dan pembangunan di daerah. 
Selain itu "hasil-hasil penelitian juga dapat  
dimanfaatkan oleh masyarakat dan            
stakeholders terkait di daerah.  Kita juga     
berharap hasil-hasil penelitian dan       
pengembangan ini tidak sekadar disampaikan 
dalan forum ini, namun  juga bisa diakses oleh 
masyarakat, " ujarnya.  

Untuk itu, beberapa hal untuk menjadi           
perhatian bersama, agar tujuan pelaksanaan 
kegiatan diseminasi dan evaluasi hasil-hasil 
penelitian dan pengembangan dapat          
memberikan      kontribusi bagi pembangunan 
daerah, antara lain melalui : a) membangun 
kerjasama dan jejaring yang kuat antar 
lembaga litbang yang ada di daerah guna 
memberikan rumusan dan rekomendasi hasil-
hasil penelitian yang telah dilakukan, b)     
mengaplikasikan hasil-hasil penelitian yang 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan kebijakan 
daerah guna untuk mendukung daya saing 
daerah, serta c) menyelaraskan agenda 
kegiatan penelitian dan inovasi yang 
dilakukan oleh seluruh lembaga litbang yang 
ada di daerah ini sesuai dengan arah 
kebijakan strategis dan prioritas pemerintah 
daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Keberadaan lembaga litbang diharapkan 
dapat membantu memberikan solusi untuk 
memecahkan berbagai permasalahan dalam 
pelaksanaan program-program pembangunan 
daerah. Untuk itu, lembaga-lembaga litbang 
yang ada di daerah ini diharapkan dapat 
meningkatkan sinergi dan kolaborasinya. 
Dengan demikian keberadaan lembaga litbang 
akan menjadi sangat strategis dan dapat  
menjadi think tank dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang 
dilakukan. 
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Pada pelaksanaan diseminasi ini juga               
dilakukan penandatanganan Perjanjian         
Kerjasama antara Balitbang Provsu dengan 
Balitbang Kabupaten Labuhanbatu,             
Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Bappeda 
Padang Lawas Utara terkait dengan    
pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah.  

Dengan telah diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah, yang merupakan semua 
bentuk pembaharuan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
bertujuan untuk meningkatkan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 
melalui pelaksanaan inovasi daerah 
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat, melalui : 
peningkatan pelayanan publik; 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat; 
dan peningkatan daya saing daerah. Sejalan 
hal tersebut, seluruh Provinsi dan                
Kabupaten/Kota di Indonesia diminta untuk 
menyusun indeks inovasi daerah. Hal ini 
perlu menjadi perhatian serius kita semua 
untuk bagaimana meningkatkan inovasi di 
daerah dalam upaya meningkatkan kualitas 
pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat di Sumatera Utara.   
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K ekayaan Intelektual (KI) merupakan 
hak eksklusif yang diberikan secara 
hukum atau peraturan kepada 

seseorang atau sekelompok orang atas karya 
ciptanya. Kesadaran akan pentingnya daya 
kreasi dan inovasi intelektual sebagai                
kemampuan yang perlu diraih oleh setiap 
manusia yang ingin maju, sebagai faktor        
pembentuk kemampuan daya saing  dalam     
penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif. KI 
saat ini merupakan isu yang  sangat penting 
karena berkaitan 
erat dengan 
perdagangan dan       
pembangunan 
ekonomi suatu    
negara. KI secara 
hukum       
berhubungan 
dengan berbagai  
hasil penemuan 
dan  kreativitas 
seseorang atau 
beberapa orang 
guna untuk 
diberi        perlin-
dungan terkait 
dengan reputasi     
dalam bidang  komersial (commercial                           
reputation) dan tindakan/jasa dalam bidang     
komersial (goodwill). Karya-karya intelektual 
antara lain yang meliputi ilmu pengetahuan, 
seni,   sastra dan inovasi teknologi yang dapat 
mempengaruhi   pertumbuhan masyarakat 
dan pengembangan industri. KI dapat                
mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan 
masyarakat melalui pengembangan teknologi 
dan inovasi yang dilakukannya. Hal ini dapat 
terjadi dikarenakan  KI berkaitan erat dengan 
persoalan ekonomi sehingga menjadikannya 
identik dengan komersialisasi yang dapat 
menghasilkan manfaat ekonomi.  

Kekayaan intelektual dapat menjadi       
sumber  penghasilan  dan  penerimaan secara 
berkelanjutan  baik   bagi  inventor  (penemu) 

maupun lembaga dimana inventor tersebut 
bernaung. Syarat utama kekayaan  intelektual  
bisa menjadi sumber penerimaan yang      
berkelanjutan  jika : (1) kekayaan intelektual 
tersebut mendapatkan  perlindungan hukum 
dan (2) dapat diaplikasikan untuk          
kepentingan masyarakat. Tanpa                    
perlindungan hukum, maka kekayaan            
intelektual tersebut akan menjadi milik orang 
lain dan jika  tidak diaplikasikan bagi    
kepentingan masyarakat maka kekayaan   

intelektual     
tidak akan ada 
yang membeli. 
Dalam rangka 
mendukung 
keberadaan KI 
di daerah,      
Sentra HKI      
Lotus Balitbang 
Provinsi          
Sumatera Utara 
telah melakukan 
berbagai upaya 
terutama terkait            
sosialisasi KI 
dan fasilitasi  
dalam hal      

pendaftaran kekayaan         intelektual di        
Sumatera Utara. Sentra HKI Lotus Balitbang 
Provinsi   Sumatera Utara selama ini telah 
berupaya melakukan sosialisasi dan sekaligus             
memberikan pelayanan dalam rangka faslitasi 
untuk pendaftaran kekayaan intelektual. 
Provinsi Sumatera Utara sebagaimana kita 
ketahui bersama memiliki cukup banyak        
potensi sumber daya alam berupa produk-
produk unggulan daerah yang memiliki ciri 
khas daerah yang berbeda dengan daerah 
lainnya dalam hal kualitas dan  rasa, seperti  
kopi, kakao, gambir, andaliman, kemenyan dan 
lain-lain. Hanya saja berbagai produk unggulan 
yang dimiliki belum dapat meningkatkan    
pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat 
secara signifikan.  
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Salah satu upaya harus dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah adalah dengan 
mendaftarkan berbagai produk unggulan yang 
dimiliki tersebut terkait dengan kekayaan       
intelektial di bidang indikasi geografis.  

Untuk itulah, Sentra HKI Lotus Balitbang 
Provinsi      Sumatera Utara melaksanakan     
Sosialisasi Kekayaan Intelektual di Sumatera 
Utara dengan tema “Indikasi Geografis Untuk   
Meningkatkan Kesejahteraan Petani di              
Sumatera Utara” yang dilaksanakan pada    
tanggal 30 April 2019 bertempat di Hotel 
Grand Antares - Medan. Kegiatan sosialisasi ini 
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 
kepada stakeholders akan pentingnya 
kekayaan inteletual  di bidang Indikasi            
Geografis (IG) dalam upaya  perlindungan 
hukum terhadap Hak Indikasi Geografis guna 
untuk melindungi komoditas daerah dari       
dimanfaatkan dan diklaim oleh pihak lain.  

Sebagai narasumber pada pelaksanaan 
sosialisasi ini adalah Yosano Dwiwanda S. 
Kom. dari Direktorat Indikasi Geografis DJKI 
Kemenkumham RI, Dameria R. Saragih Dinas 
Perkebunan Provsu, Dr. Ir. Surip Mawardi SU 
Tim Ahli Indikasi  Geografis Kementerian 
Hukumdan HAM RI Dr dan Samuel Sihombing 
Ketua Maspigass. Pelaksanaan kegiatan        
sosialisasi ini dihadiri oleh OPD Pemprovsu, 
Bappeda, Balitbang Dinas Perkebunan dan 
Pertanian Kabupaten/Kota, lembaga 
penelitian dan perguruan tinggi. 

Gubernur Sumatera Utara yang diwakili 
Nouval Mahyar SH Staf Ahli Gubsu            
mengatakan bahwa permasalahan yang 
dihadapi dalam pelaksanaan kekayaan         
intelektual saat ini adalah masih rendahnya 
pemahaman akan pentingnya kekayaan        
intelektual tidak hanya di masyarakat, tetapi 
juga di kalangan aparatur pemerintah daerah. 
Permasalahan ini ditambah lagi selama ini 
koordinasi antara lembaga terkait dengan 
kekayaan intelektual baik di tingkat 
pemerintah pusat, daerah dan perguruan 
tinggi dinilai sangat kurang. "Untuk antisipasi 
berbagai            perubahan yang terjadi akibat 
globalisasi tersebut, diperlukan perlindungan 
terhadap kekayaan intelektual yang  

dihasilkan masyarakat dan industri agar 
berbagai produk dan teknologi yang 
dihasilkan tidak dimanfaatkan serta diklaim 
oleh pihak lain", jelasnya. 

Tema yang dibahas pada sosialisasi  ini  
adalah indikasi geografis yang memiliki       
kaitannya dengan sebuah produk yang 
menunjukkan tempat atau daerah asal yang 
sebagaimana amanat UU Nomor 15 Tahun 
2001 jo. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis. Pemilihan      
indikasi geografis dikarenakan Provinsi       
Sumut banyak memiliki komiditi ung-gulan 
daerah yang belum tergarap secara optimal, 
"jelasnya. Bahkan, Sumatera Utara saat ini 
hanya memiliki lima indikasi geografis yang 
terkait dengan kopi yaitu kopi Simalungun, 
kopi Mandailing, kopi Sipirok, kopi Lintong 
dan kopi Samosir. Selain kopi, Provinsi      
Sumatera Utara banyak memiliki potensi 
sumberdaya alam tidak kalah dengan kopi 
yang memiliki potensi untuk didaftarkan 
kekayaan intelektualnya seperti gambir,  
kemenyan, andaliman dan lainnya yang  
perlu dilindungi guna untuk memberikan 
nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di daerah. 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur          
Sumatera Utara minta kepada Kabupaten/
Kota agar dapat menggali berbagai potensi 
indikasi geografis memiliki ciri khas daerah 
untuk didaftarkan KI nya agar tidak           
dimanfaatkan atau diklaim oleh pihak lain," 
tegasnya. Tujuan diadakannya sosialisasi KI 
adalah untuk memberikan  informasi 
mengenai indikasi geografis dan 
mendaftarkan kekayaan intelektual indikasi 
geografis produk-produk unggulan daerah 
Provinsi Sumatera Utara. Indikasi geografis 
adalah suatu tanda yang menunjukkan       
daerah asal suatu barang, yang karena faktor 
lingkungan geografis termasuk faktor alam, 
faktor manusia, atau kombinasi dari kedua 
faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas 
tertentu pada barang yang dihasilkan,       
contohnya kopi arabika dan robusta            
Sidikalang dan untuk barang produk IG      
adalah hasil pertanian, produk olahan, dan 
barang kerajinan tangan atau industri. 
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I   novasi Daerah merupakan peluang bagi 
daerah untuk meningkatkan daya saing 

komoditi unggulan daerah dan berkreativitas 
serta berkarya melahirkan ide dan gagasan 
dalam rangka menciptakan terobosan baru 
untuk mendukung peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan kinerja pemerintahan daerah. 
Hal ini dapat dicapai melalui suatu sistem 
inovasi daerah berkaitan dengan keseluruhan 
proses pengeMbangan inovasi antar institusi 
pemerintah, lembaga penelitian, badan usaha 
serta masyarakat yang mengedepankan ilmu 
pengetahuan, teknologi serta pengembangan 
metode baru.  Melalui pelaksanaan sistem 
inovasi daerah diharapkan dapat 
membangkitkan kreativitas dan inovasi 
sumber daya lokal dan meningkatkan daya 
saing produk-produk unggulan daerah. 

Provinsi Sumatera Utara memiliki 
potensi produk unggulan  yang berbeda-beda 
antara satu daerah dengan daerah lainnya. 
Berbagai potensi yang dimiliki tersebut,      
selama ini belum dikelola secara optimal.    
Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem 
yang terintegrasi dengan baik sehingga dapat 
memanfaatkan potensi dan keunggulan yang 
dimiliki tersebut dalam mengatasi berbagai 
permasalahan yang dihadapi dalam     
pengembangan produk unggulan daerah.     
Untuk mengetahui berbagai permasalahan 
tersebut diperlukan  adanya pemetaan potensi 
Sistem Inovasi Daerah Sumatera Utara agar 
berbagai peluang yang dimiliki  terkait dengan   
pelaksanaan inovasi daerah dapat diatasi 
secara optimal. 

Ruang lingkup penyusunan Roadmap 
Sistem Inovasi Daerah Provinsi Sumatera 
Utara mencakup ruang lingkup wilayah dan 
potensi meliputi 8 daerah kabupaten yang 
dapat   dijadikan  sebagai   daerah prioritas  
dalam rangka  pengembangan SIDa di Provinsi           

 

Sumatera Utara, yaitu : Kabupaten 
Labuhanbatu Utara Labuhanbatu,  Padang 
Lawas Utara, Dairi, Karo, Simalungun,  
Humbang Hasundutan dan Mandiling Natal. 
Pemilihan kedelapan daerah tersebut,   
didasarkan atas  kesamaan potensi               
sumberdaya alam dan keterwakilan bentang 
wilayah Provinsi Sumatera Utara yaitu        
wilayah Pantai Timur (Kabupaten    
Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara),       
wilayah Pantai Barat (Kabupaten Padang 
Lawas Utara dan Mandailing Natal), dan    wila-
yah   Dataran Tinggi (Kabupaten Dairi, Karo, 
Simalungun, Kabupaten Humbang 
Hasundutan).  Selanjutnya pemetaan potensi 
penguatan SIDa  Provinsi Sumatera Utara     
dilakukan dengan membagi ke dalam 5 (lima) 
aspek utama yaitu aspek pertanian, aspek 
sosial kependudukan, aspek sarana dan 
prasarana, aspek kebijakan SIDa dan 
kelembagaan SIDa, serta aspek tata kelola 
pemerintahan dan pelayanan publik. 
 
Aspek Bidang Pertanian 
 
Aspek pertanian merupakan aspek utama      
yang dianalisa dalam pelaksanaan Penguatan 
SIDa. Produk-produk  pertanian dinilai       
memiliki peluang untuk dikembangkan 
menjadi produk unggulan daerah didasarkan 
pada produksi tertinggi dan produk-produk 
yang memiliki peluang strategis untuk 
dikembang. Pengembangan produk pertanian 
ini juga disesuaikan dengan tujuan dan sasaran 
dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 
2018-2022 yaitu mewujudkan kemadirian dan 
ketersedian pangan dengan sasaran utamanya 
adalah meningkatkan produksi dan         
produktivitas tanaman pangan, hortikultura, 
perikanan, perkebunan, kehutanan dan 
peternakan. Berdasarkan analisa yang            
dilakukan terhadap aspek bidang pertanian 
yang memiliki peluang strategis terpilih untuk 
dikembangkan dan berdasarkan produksi   
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tertinggi. Beberapa tanaman perkebunan  
yangmemiliki produksi tertinggi dan strategis 
untuk dikembangkan adalah kelapa sawit, 
kopi dan kulit manis; tanaman pangan adalah  
padi, jagung dan ubi kayu; tanaman 
hortikultura     adalah cabe, kubis, jeruk dan 
durian; perikanan adalah perikanan laut dan 
budidaya ikan air   tawar; dan peternakan 
adalah sapi, ayam dan babi. Pembobotan 
didasarkan atas produksi dari masing-masing 
variabel dengan nilai 1-3 yang ditentukan 
dengan menggunakan distribusi frekuensi 
dari nilai terendah dan tertinggi dari masing-
masing variabel yang dianalisa. Berdasarkan 
hasil analisa yang dilakukan, diperoleh       
daerah Kabupaten Asahan memperoleh nilai 
skor 3 untuk komoditas kelapa sawit. Hal ini 
terjadi dikarenakan Kabupaten Asahan 
menghasilkan produksi kelapa sawit,           
sedangkan Kabupaten Dairi memperoleh nilai 
skor 3 untuk komoditas kopi. Nilai 3 ini 
merupakan nilai tertinggi untuk tanaman 
perkebunan yang dihasilkan masing-masing 
daerah di Sumatera Utara.  Untuk  komoditas 
pertanian tanaman pangan, daerah yang    
memiliki skor paling tinggi adalah Kabupaten 
Simalungun dengan nilai  skor    adalah  17 
dan Kabupaten Asahan dengan nilai skor   
adalah 16. 
 
Aspek Bidang Sosial Kependudukan. 
 
Aspek sosial kependudukan digunakan untuk 
menggambarkan ketersediaan tenaga kerja 
dengan indikator Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) dan persentase     
tingkat pengangguran. Pembobotan      
ditetapkan dengan menggunakan distribusi 
frekuensi guna untuk menentukan TPAK dan 
persentase tingkat pengangguran yang        
terjadi di masing-masing daerah terpilih. 
Ketersedian tenaga kerja merupakan aspek 
penting  yang juga menentukan dalam        
penguatan SIDa di Provinsi Sumatera Utara.  
Dari analisa yang dilakukan diperoleh bahwa 
Kabupaten/Kota yang memiliki skor tenaga 
kerja yang tinggi adalah Kabupaten Nias, 
Tapanuli  Utara, Dairi, Karo, Humbang 
Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir dan 
Nias Barat. 

Aspek  Bidang Sarana dan Prasarana. 
 
Aspek sarana dan prasarana pendukung, 
menggambarkan tentang ketersediaan pasar, 
modal dan sarana prasarana produksi barang 
dan jasa yang mendukung untuk peningkatan 
perekonomian daerah. Indikator dari aspek 
ini adalah proporsi jumlah sarana setiap      
variabel dengan nilai bobot berdasarkan     
perbandingan ketersediaan sarana prasarana 
di kabupaten dan provinsi. Aspek  sarana dan 
prasarana dengan nilai skoring yang diberikan 
adalah 1 dan 2. Nilai skor = 1 menunjukkan 
bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki 
daerah Kabupaten/Kota berada di bawah rata
-rata, dan  nilai skor = 2 menunjukkan bahwa 
sarana dan prasarana yang dimiliki daerah 
Kabupaten/Kota berada di atas nilai rata-rata. 
Aspek  sarana dan prasarana merupakan 
aspek pendukung rangka  dalam menunjang       
keberhasilan pelaksanaan penguatan SIDa di 
Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil        
analisa yang dilakukan diperoleh bahwa pada 
umumnya daerah Kabupaten/Kota di             
Sumatera Utara memiliki sarana dan 
prasarana di atas rata-rata. 
 
Aspek Bidang Kebijakan dan                
Kelembagaan SIDa 

 
Aspek kebijakan dan kelembagaan SIDa       
menggambarkan ketersediaan kelembagaan 
dalam mendukung penguatan SIDa baik       
lembaga non pendidikan maupun lembaga 
pendidikan, serta kebijakan-kebijakan dan  
peraturan daerah terkait dengan SIDa.         
Pembobotan untuk masing-masing variabel 
dari aspek ini ditentukan dengan melihat ada 
tidaknya lembaga pendukung dan peraturan 
daerah dengan bobotnya bernilai 0 dan 1. 
Aspek yang menentukan dalam keberhasilan 
pelaksanaan SIDa di Provinsi Sumatera Utara. 
Berdasarkan hasil analisa diperoleh bahwa 
semua daerah Kabupaten/Kota mendapat 
skoring 0 untuk peraturan daerah terkait 
dengan pelaksanaan SIDa. Hal ini terjadi 
dikarenakan semua daerah  Kabupaten/Kota 
yang ada di Sumatera Utara belum memiliki 
peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan 
SIDa. Di  sisi lain,  semua  daerah   Kabupaten/   
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Kota di Sumatera Utara memiliki skor 1 dalam 
hal manajemen, lembaga dan instansi 
pengelola inovasi  daerah serta keterlibatan 
masyarakat.  
 
Aspek Bidang  Tata Kelola Pemerintahan 
dan Pelayanan Publik 
 
Aspek ini menggambarkan keadaan tata kelola 
pemerintahan dan pelayanan publik SIDa 
terkait dengan pelaksanaan inovasi dan 
teknologi di daerah. Sebagai indikator          
pembobotannya didasarkan pada distribusi 
frekuensi dari proporsi ketersediaan inovasi 
tata kelola dan  pelayanan berbasis android 
secara on-line serta tata kelola dan pelayanan 
yang ada (manual). Nilai  skor yang diberikan 
untuk tata kelola pemerintahan dan 
pelayanan publik adalah 0 dan 1. Nilai skor = 0 
menunjukkan bahwa di daerah Kabupaten/
Kota yang bersangkutan tidak ada pelayanan 
dan sistem tata kelola pemerintahan,               
sedangkan nilai skor = 1 menunjukkan bahwa  
daerah Kabupaten/Kota telah memiliki tata 
kelola pemerintahan dan pelayanan publik 
terkait dengan pelaksanaan SIDa. Berdasarkan 
hasil analisa yang dilakukan diperoleh bahwa 
pada umumnya daerah Kabupaten Kota di      
Sumatera Utara telah  memiliki tata kelola 
pemerintahan dan pelayanan publik terkait 
dengan pelaksanaan SIDa seperti inovasi      
dalam hal pelayanan satu atap untuk 
pengurusan   perizinan.   

Selanjutnya dari hasil pemetaan potensi 
kelima aspek penguatan SIDa Provinsi 
Sumatera Utara yaitu aspek pertanian, sosial 
kependudukan, sarana dan prasarana 
pendukung, kebijakan dan kelembagaan SIDa, 
tata kelola pemerintahan dan pelayanan 
publik SIDa terbagi dalam 13 kelompok atau 
katagori sebagaimana pada Tabel 1. Skor 
tertinggi potensi berdasarkan kelima aspek 
yang dianalisa untuk penguatan SIDa Provinsi 
Sumatera Utara berdasarkan daerah               
Kabupaten/Kota diperoleh bahwa Kabupaten 
Simalungun dengan nilai skor adalah 31 dan 
diikuti dengan Kabupaten Asahan dengan nilai 
skor adalah 29. Hal ini mengindikasikan     
bahwa    Kabupaten   Simalungun   merupakan  

Daerah prioritas utama dalam pengembangan 
SIDa di Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan 
meskipun menempati posisi keempat dengan 
nilai skor 27, namun memiliki nilai skor 
tertinggi penguatan SIDa untuk  daerah Kota.                
Kabupaten Nias Utara merupakan daerah yang 
memiliki skor terendah atau berada pada    
urutan ketiga belas di Sumatera Utara dengan 
nilai skor adalah 18, sedangkan untuk daerah 
kota yang terendah adalah Kota Sibolga, 
Tebing  Tinggi, Binjai, Padang Sidempuan, dan 
Gunung   Sitoli yang memiliki nilai skor  21 dan 
berada pada posisi kesepuluh.   

 
Tabel 1. Skor Potensi Kelima Aspek Dalam 

Penguatan SIDa Kabupaten/Kota di 
Sumatera Utara  

Di samping itu, juga diperoleh bahwa 
beberapa daerah Kabupaten/Kota di              
Sumatera Utara  berada dalam satu katagori 
atau kelompok memiliki nilai skoring yang   
sama. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah-
daerah tersebut memiliki potensi yang sama 
dalam penguatan SIDa. 
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No Skor 
Potensi Kelima Aspek  

Dalam Penguatan SIDa  

1 31 Simalungun 

2 29 Asahan 

3 28 Tapanuli Tengah, Deli Serdang 

4 27 Medan 

5 26 Serdang Bedagai 

6 25 Labuhanbatu, Langkat 

7 24 Tapanuli Selatan, Dairi 

8 23 Mandailing Natal, Karo, 
Labuhanbatu Utara, Pematang 
Siantar 

9 22 Tapanuli Utara, Humbang     
Hasundutan, Samosir, Padang 
Lawas Utara, Padang Lawas, Tan-
jung Balai 

10 21 Batubara, Labuhanbatu Selatan, 
Nias Barat, Sibolga, Tebing Tinggi, 
Binjai, Padang Sidempuan, 
Gunung Sitoli 

11 20 Pakpak Bharat 

12 19 Nias, Nias Selatan 

13 18 Nias Utara 
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Aspek bidang pertanian merupakan aspek  
utama yang dinilai dalam Penguatan SIDa di 
Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten 
Simalungun memiliki skor tertinggi dengan 
nilai skor 17 dan diikuti Kabupaten Asahan 
dengan skor 16, sedangkan daerah yang  
memiliki dengan skor terendah di bidang 
pertanian adalah Kabupaten Nias Utara 
dengan nilai skor 6.  Di samping itu, dari hasil 
analisa yang dilakukan pada aspek pertanian 
ini juga diperoleh bahwa beberapa daerah 
Kabupaten/Kota berada   dalam satu katagori 
atau kelompok dengan nilai skor sama yang 
selengkapnya sebagimana Tabel 2. 
 
Tabel 2.   Skor Potensi Aspek Pertanian Dalam 

Penguatan SIDa Kabupaten/Kota di 
Sumatera Utara 

Potensi aspek bidang sosial 
kependudukan dalam penguatan SIDa terbagi 
dalam 3 katagori atau kelompok. Berdasarkan 
hasil analisa yang dilakukan, diperoleh         
bahwa potensi aspek bidang sosial 
kependudukan pada beberapa daerah           
Kabupaten/Kota yang memiliki skor yang   
sama.  Skor  tertinggi  potensi  aspek     bidang    

sosial kependudukan terjadi pada Kabupaten 
Tapanuli Tengah, Labuhanbatu Utara, Kota 
Sibolga dan Pematang Siantar dengan nilai 
skor masing-masing adalah 5. Sedangkan 
nilai skor terendah aspek bidang sosial 
kependudukan terjadi pada beberapa daerah 
Kabupaten/Kota yang sama yaitu Toba        
Samosir, Asahan, Langkat,  Nias Selatan,       
Batubara, Padang Lawas Utara, Padang 
Lawas, Labuhanbatu, Nias Utara, Tanjung 
Balai,      Binjai, Padang Sidempuan dengan 
nilai skornya adalah 3.  

 
Tabel 3. Skor Potensi Aspek Sosial 

Kependudukan Dalam Penguatan 
SIDa Provinsi Sumatera Utara 

Potensi aspek bidang sarana dan prasarana 
pendukung dalam penguatan SIDa pada 
masing-masing kabupaten/kota terbagi dalam 
4 katagori atau kelompok dengan beberapa 
daerah Kabupaten/Kota memiliki nilai skor 
yang sama. Potensi aspek bidang sarana dan 
prasarana pendukung dalam penguatan SIDa 
dengan skor tertinggi terjadi pada Kabupaten 
Toba Samosir, Simalungun, Karo dan Deli   
Serdang dan Langkat dengan nilai skor       
masing-masing adalah 6.   
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No Skor 
Potensi Aspek Pertanian  
Dalam Penguatan SIDa  

1 17 Simalungun 

2 16 Asahan 

3 13 Tapanuli Tengah, Deli Serdang, 
Serdang Bedagai 

4 11 Tapanuli Selatan, Dairi, Langkat, 
Samosir, Medan, Labuhanbatu 

5 10 Mandailing Natal, Padang Lawas 
Utara, Batubara,         Tanjung 
Balai 

6 11 Toba Samosir, Humbang      
Hasundutan, Padang Lawas, 
Labuhanbatu, Labuhanbatu 
Utara, Nias Barat, Binjai 

7 8 Tapanuli Utara, Karo, Pakpak 
Bharat, Tebing Tinggi, Padang 
Sidempuan, Gunung Sitoli, Nias 
Selatan 

8 7 Nias, Pematang Siantar,   
Sibolga 

9 6 Nias Utara 

No Skor 
Potensi Aspek Sosial 

Kependudukan Dalam  
Penguatan SIDa  

1 5 Tapanuli Tengah, Labuhanbatu 
Utara, Sibolga, Pematang 
Siantar 

2 4 Nias, Mandailing Natal,          
Tapanuli Utara, Tapanuli      
Selatan, Labuhanbatu,        
Simalungun, Dairi, Karo, Deli 
Serdang Humbang            
Hasundutan, Pakpak Bharat, 
Samosir, Serdang Bedagai, Nias 
Barat, Tebing Tinggi,    Medan 
dan Gunung Sitoli 

3 3 Toba Samosir, Asahan, 
Langkat,  Nias Selatan,           
Batubara, Padang Lawas Utara, 
Padang Lawas, Labuhanbatu, 
Nias Utara,   Tanjung Balai, 
Binjai, Padang Sidempuan 
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Skor terendah untuk potensi aspek bidang       
sarana dan prasarana pendukung adalah         
Kabupaten Nias dengan nilai skornya adalah 
3 yang selengkapnya  sebagaimana Tabel 4. 

Tabel 4. Skor Potensi Aspek Bidang Sarana 
dan Prasarana Dalam Penguatan 
SIDa Provinsi Sumatera Utara 

Potensi penguatan SIDa Provinsi 
Sumatera Utara terkait dengan aspek bidang 
kebijakan dan kelembagaan SIDa pada 
masing-masing kabupaten/kota  terbag       
dalam 4 katagori atau kelompok. Beberapa  
daerah Kabupaten/Kota juga memiliki niliai 
skor yang sama. Potensi aspek bidang          
kebijakan dan kelembagaan  dalam pen-
guatan SIDa  dengan skor tertinggi terjadi pa-
da Kota       Medan dengan nilai skor adalah 4. 
Nilai skor  Kota Medan tertinggi ini diperoleh 
terkait dengan banyaknya lembaga litbang 
yang dapat digunakan untuk mendukung             
kebijakan SIDa, hal ini ditandai dengan      
banyaknya lembaga penelitian dan              
perguruan tinggi yang ada di Kota Medan, 
berupa PTN, PTS dan berbagai Lembaga      
Litbang Kementerian lainnya. Lembaga-
lembaga ini dapat dimanfaatkan untuk            
menghasilkan berbagai inovasi dan teknologi 
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SIDa.  

Daerah-daerah Kabupaten/Kota yang        

memiliki nilai skor terendah pada aspek       

bidang kebijakan dan kelembagaan dalam 

penguatan SIDa adalah Kabupaten Mandailing 

Natal, Tapanuli Selatan, Simalungun, Dairi, 

Nias Selatan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang 

Bedagai, Batubara, Padang Lawas Utara, dan 

Nias Barat dengan nilai skornya adalah 1 

dengan data selengkapnya pada Tabel 5.  

Tabel 5. Skor Potensi Aspek Bidang              
Kebijakan dan Kelembagaan Dalam 
Penguatan SIDa Provinsi Sumatera 
Utara 

 Potensi penguatan SIDa Provinsi             
Sumatera Utara terkait dengan aspek tata 
kelola pemerintahan dan pelayanan publik                
berdasarkan analisa yang dilakukan              
diperoleh bahwa semua daerah Kabupaten/
Kota di  Sumatera Utara memiliki nilai  skor 
potensi yang sama yaitu 5. Hal ini  terjadi  
dikarenakan pada umumnya semua daerah  
Kabupaten/Kota sudah melaksanakan tata 
kelola dan pelayanan publik sebagai suatu 
kewajiban yang harus dilaksanakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan saat ini. 
Berbagai kebijakan terkait pelaksanaan tata 
kelola pemerintahan dan pelayanan publik 
telah berjalan sebagaimana telah ditetapkan 
oleh berbagai kementerian untuk                   
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah 
satu bentuk pelaksanaan tata kelola 
pemerintahan dan pelayanan publik adalah 
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No Skor 

Potensi Aspek Sarana dan 
Prasarana Dalam  
Penguatan SIDa  

1 6 Toba Samosir, Simalungun, Karo, 
Deli Serdang, Langkat, 

2 5 
  

Mandailing Natal, Tapanuli       
Selatan, Tapanuli Utara, 
Labuhanbatu, Asahan, Dairi,     
Samosir, Serdang Bedagai Padang 
Lawas Utara, Padang Lawas, 
Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, 
Pematang Siantar, Medan 

3 4 
  

Nias Selatan, Humbang         
Hasundutan, Pakpak Bharat,     
Batubara, Nias Utara, Nias Barat, 
Sibolga, Tanjung Balai, Tebing 
Tinggi, Binjai, Padang Sidempuan, 
Gunung Sitoli 

4 3 Nias 

No Skor 
Potensi Aspek Kebijakan dan 

Kelembagaan  Dalam  
Penguatan SIDa  

1 4 Medan 
2 3 Pematang Siantar, Padang 

Sidempuan 

3 2 Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli 
Utara, Samosir, Labuhanbatu, 
Asahan, Karo, Deli Serdang, 
Langkat, Humbang Hasundutan, 
Padang Lawas Utara, Nias  Utara, 
Sibolga, Tanjung Balai, Tebing 
Tinggi, Binjai, Gunung Sitoli 

4 3 Nias 



dalam hal perizinan dengan sistem pelayanan  
satu   pintu guna dan sistem pelayanan        
informasi yang sudah dilakukan secara 
online, dimana hampir semua daerah 
kabupaten dan kota yang ada di Sumatera 
Utara telah melaksanakan hal tersebut 
dengan data selengkapnya pada Tabel 6. 

Tabel 6. Skor Potensi Aspek Bidang              
Tata Kelola Pemerintahan dan     
Pelayanan Publik Dalam Penguatan 
SIDa Provinsi Sumatera Utara 

Selanjutnya dari hasil perhitungan dengan 
menggunakan analisa Simple Addictive Weight 
(SAW) yang dilakukan, diperoleh bahwa nilai 
potensi SIDa Provinsi Sumatera Utara.  Dari 
hasil perhitungan nilai tersebut, diperoleh 
hasil pemetaan potensi penguatan  SIDa 
Provinsi Sumatera Utara yaitu aspek bidang 
pertanian memiliki nilai potensi SIDa yang   
paling tinggi dengan nilai skor adalah 0.6610 
ditandai dengan produksi beberapa               
komoditas utama pertanian terbesar di              
Sumatera Utara. Sarana dan prasarana         
pendukung  berada urutan kedua dengan 
memiliki nilai sebesar 0,5589, hal ini ditandai 
dengan ketersediaan sarana dan prasarana 
berupa pasar, modal usaha, perbankan,        
lembaga  pemasaran  dan  sarana    pendukung  

lainnya seperti penginapan dan hotel. Selain 
itu, untuk pemasaran produk-produk yang 
dikembangkan dalam pelaksanaan SIDa dapat 
dilakukan di pasar tradisional, pasar modern 
dan secara online. Pada urutan ketiga potensi 
penguatan SIDa di Provinsi Sumatera Utara 
terjadi pada tata     kelola pemerintahan dan 
pelayanan publik  dengan nilai skor sebesar  
0,3223. Hal ini ditandai dengan Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera 
Utara yang telah memaksimalkan tata kelola 
pemerintahan dan meningkatkan pelayanan 
publik  dengan  menggunakan sistem online. 
Beberapa aplikasi online yang digunakan 
pemerintah yaitu e-government, e-planning, e
-budgeting dan lain-lain yang dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat serta aplikasi e-absensi guna 
meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara 
(ASN). Selanjutnya pada urutan keempat      
potensi untuk penguatan SIDa Provinsi 
Sumatera Utara adalah  sosial kependudukan 
dengan nilai skor 0.2292. Hal ini ditandai 
dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang 
tersedia di masing-masing daerah Kabupaten/
Kota. Jumlah penduduk yang merupakan 
angkatan kerja ini dapat dijadikan sebagai   
potensi daerah dalam hal penyediaan tenaga 
kerja. Potensi penguatan SIDa Provinsi 
Sumatera Utara pada urutan kelima yang 
merupakan urutan terakhir terjadi pada aspek 
kebijakan dan kelembagaan SIDa dengan 
nilainya adalah 0,2215. Hal ini ditandai 
dengan pelaksanaan SIDa Provinsi dan          
Kabupaten yang dilakukan selama ini telah 
diatur dengan berbagai kebijakan baik dalam 
bentuk Undang-undang, Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Gubernur dan           
Peraturan Bupati/Walikota serta didukung 
kelembagaan terkait dengan pelaksanaan   
inovasi baik di tingkat pusat, provinsi dan    
kabupaten/kota guna untuk mendukung 
keberhasilan pelaksanaan SIDa di Provinsi 
Sumatera Utara. 
Di sisi lain,  berdasarkan nilai rangking masing-
masing aspek yang dianalisa dalam Penguatan 
SIDa Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan 
bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke 
depannya harus dapat menguatkan sisi kebijakan 
dan  kelembagaan SIDa. Hal  ini  ditandai 
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No Skor 

Potensi Aspek  Tata Kelola 
Pemerintahan dan                  

Pelayanan Publik Dalam  
Penguatan SIDa  

1 3 Nias Selatan, Humbang    
Hasundutan, Pakpak Barat,   
Batubara, Nias Utara, Nias   
Barat, Sibolga, Tanjung Balai, 
Tebing Tinggi, Binjai, Padang 
Sidempuan, Gunung Sitoli, 
Mandailing Natal, Tapanuli   
Selatan, Tapanuli Tengah,     
Tapanuli Utara, Labuhanbatu, 
Asahan, Dairi, Samosir,         
Serdang Bedagai, Padang 
Lawas Utara, Padang Lawas, 
Labuhanbatu Utara, Pematang 
Siantar, Medan, Toba Samosir, 
Simalungun, Karo, Deli          
Serdang, Langkat 
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selama ini bahwa berbagai kebijakan yang 
dibuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
terkait pelaksanaan SIDa dalam                      
implementasinya masih belum optimal. 
Berbagai kebijakan yang dibuat tersebut     
pada umumnya masih belum ditindaklanjuti 
oleh masing-masing OPD maupun             
stakeholders terkait baik dalam bentuk      
program, kegiatan maupun anggaran.  

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa pemetaan      
terhadap potensi daerah yang dilakukan     
dalam upaya untuk pengembangan                
Penguatan SIDa Provinsi Sumatera Utara, 
maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai  
berikut :  

1. Hasil analisa yang dilakukan terhadap 
pemetaan potensi yang dimiliki,              
diperoleh nilai kepentingan dalam         
penguatan SIDa Provinsi Sumatera Utara 
meliputi 5 (lima) aspek, yaitu aspek 
pertanian, sosial kependudukan, sarana 
dan prasarana, kebijakan dan              
kelembagaan SIDa, serta aspek tata kelola 
pemerintahan dan pelayanan publik. 

2. Aspek pertanian menjadi aspek prioritas 
utama hasil pemetaan potensi dalam  
penguatan SIDa Provinsi Sumatera Utara 
dengan nilai skor adalah 0.6610 dan      
diikuti aspek sarana dan prasarana     
pendukung dengan nilai skor 0.5589, 
aspek SIDa tata kelola pemerintahan dan 
pelayanan publik dengan nilai skor 
0.3223, aspek sosial kependudukan 
dengan nilai skor 0.2292 dan aspek       
kebijakan dan kelembagaan SIDa dengan 
nilai skor 0.2215.   

3. Kabupaten Simalungun merupakan      
daerah yang memiliki nilai tertinggi       
untuk kelima aspek yang dianalisa         
terhadap pemetaan potensi penguatan 
SIDa di Provinsi Sumatera Utara dan      
diikuti Kabupaten Asahan, Tapanuli     
Tengah,  Kabupaten Deli Serdang dan   
Kota Medan. 

4. Daerah-daerah yang menjadi prioritas 
penguatan SIDa di Provinsi Sumatera 

Utara yang didasarkan nilai rangking 
tertinggi dari masing-masing aspek yang 
dianalisa, yaitu : 

a. Aspek potensi pertanian yang menjadi 
daerah prioritas untuk penguatan SIDa 
adalah Simalungun, Asahan, Tapanuli 
Tengah, Deli Serdang dan Serdang 
Bedagai. 

b. Aspek sarana dan prasarana pendukung 
yang menjadi daerah prioritas untuk 
penguatan SIDa adalah Kabupaten Toba 
Samosir, Simalungun, Karo, Deli           
Serdang, dan Langkat.  

c. Aspek tata kelola pemerintahan dan   
pelayanan publik SIDa yang menjadi 
daerah prioritas untuk penguatan SIDa 
adalah Nias Selatan, Humbang       
Hasundutan, Pakpak Bharat, Batubara, 
Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Tanjung 
Balai, Tebing Tinggi, Binjai, Padang 
Sidempuan, Gunung Sitoli, Mandailing 
Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli       
Tengah, Tapanuli Utara, Labuhanbatu, 
Dairi, Samosir, Serdang Bedagai, Padang 
Lawas, Padang Lawas Utara, 
Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu 
Utara, Pematang Siantar, Medan, Toba 
Samosir, Simalungun, Karo, Deli         
Serdang, dan Langkat. 

d. Aspek sosial kependudukan yang     
menjadi daerah prioritas untuk         
penguatan SIDa adalah Tapanuli        
Tengah, Labuhanbatu Utara, Sibolga 
dan Pematang Siantar. 

e. Aspek kebijakan dan kelembagaan SIDa 
yang menjadi daerah prioritas untuk 
penguatan SIDa adalah Medan,        
Pematang Siantar, dan Padang 
Sidempuan. 

5.  Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan 
diperoleh nilai skor 3 untuk komoditas 
yang merupakan prioritas untuk        
dikembangkan dalam pelaksanaan SIDa di 
Provinsi Sumatera Utara yaitu kelapa 
sawit, kopi dan tanaman pangan (padi dan 
jagung) yang ditandai dengan daerah yang 
memiliki skor tertinggi yaitu  Kabupaten 
Simalungun dengan nilai skor 17 dan      
Kabupaten Asahan dengan nilai skor 16. 
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Saran dan Rekomendasi 

1. Kelapa sawit, kopi dan tanaman pangan 
(padi dan jagung) merupakan komoditas 
prioritas yang harus dikembangkan dalam 
pelaksanaan penguatan SIDa di Sumatera 
Utara, selain komoditas lainnya sesuai 
dengan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah Kabupaten/Kota, yang 
didasarkan pada produksinya tinggi dan 
komoditas memiliki nilai cukup strategis 
sesuai dengan tren permintaan pasar. 

2. Untuk penguatan SIDa Provinsi Sumatera 
Utara, maka dapat ditetapkan beberapa 
strategi prioritas, yaitu : 

a. Aspek pertanian dengan strateginya : 1) 
peningkatan produksi komoditas unggu-
lan pertanian yaitu kelapa sawit dan   
kopi; 2) peningkatan metode dan saran 
(teknologi tepat guna)pengelolaan hasil 
produksi komodita unggulan; 3)          
penguatan modal petani dan penguatan 
sistem pengelolaan hasil  pertanian     
berbasis BUMD; 4) peningkatan nilai 
tambah produk turun unggulan daerah. 

b. Aspek sarana dan prasarana                
pendukung dengan strateginya :  1)    
perbaikan dan penambahan sarana   
pendukung produksi dan pemasaran 
(pasar, toko, kios, pasar induk, dan lain-
lain); 2) perbaikan teknik pemasaran 
dan peningkatan jaringan pemasaran 
bagi para pengusaha; 3) peningkatan 
lembaga keuangan sebagai sarana 
pemodalan bagi para pengusaha; 4)  
perbaikan dan pengembangan sarana 
dan prasarana  pendidikan sebagai   
modal dasar dalam penyediaan          
sumberdaya manusia yang berkualitas. 

c Aspek tata kelola pemerintahan dan    
pelayanan publik SIDa melalui dengan 
strateginya, adalah : 1) peningkatan    
sistem online terintegrasi terkait inovasi 
tata kelola pemerintahan dan pelayanan 
public; 2) peningkatan sistem         
koordinasi   antar pihak.  

 d. Aspek sosial kependudukan dengan 
strateginya adalah : 1) pengembangan 
dan peningkatan kualitas SDM melalui 

berbagai kegiatan diklat ; 2) peningkatan 
kesejahteraan tenaga kerja; 3)              
peningkatan peluang usaha dan lapangan 
pekerjaan untuk penurunan tingkat 
pengangguran. 

e. Aspek kebijakan dan kelembagaan SIDa 
menggambarkan ketersediaan dengan 
strateginya  yaitu  : 1) pembentukan 
kelembagaan SIDa dengan melibatkan 
seluruh      elemen penguatan SIDa yang 
meliputi Academicy, Bussiness,           
Government dan Community (ABGC);                        
2) pembentukan sistem koordinasi 
kelembagaan dalam peningkatan 
pengembangan teknologi yang  relevan 
dan tepat guna; 3) pembentukan kelem-
bagaan UMKM/IKM, koperasi dan BUMD 
terkait dengan manajemen usaha dan 
pemasaran hasil hasil produk unggulan 
dan turunan 4) pembentukan Peraturan 
Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati/
Walikota dan  kebijakan lainnya terkait 
dengan penguatan SIDa. 

3.  Untuk mendukung keberhasilan penguatan 
SIDa di Provinsi Sumatera Utara, diperlukan 
sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota serta stakeholders lainnya di Sumatera 
Utara dalam bentuk program, anggaran dan 
kegiatan serta berbagai bentuk kebijakan 
lainnya guna pengembangan komoditi 
unggulan dimiliki masing-masing daerah. 

4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
di Sumatera Utara agar melibatkan ABGC 
dalam menetapkan    tema-tema komoditi 
unggulan yang akan dikembangkan  dan 
melaksanakan action plan sesuai dengan 
tugas, pokok dan fungsinya masing-masing 
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 
Roadmap SIDa Provinsi Sumatera Utara.  

5. Untuk percepatan keberhasilan SIDa di 
Provinsi Sumatera Utara, diperlukan       
peningkatan koordinasi dan sinergi antara 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
di Sumatera Utara yang didukung dan       
dituangkan dalam berbagai kebijakan       
dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan 
Gubernur dan Bupati/Walikota dan lain-
lain. 

LAPORAN UTAMA 

16 Vol.2/No.1/Mei 2019 



17 Vol.2/No.1/Mei 2019 

U saha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) sudah tidak diragukan lagi 
telah berperan penting dalam      

mengatasi pengangguran dan mengurangi    
kemiskinan di Indonesia. Di sisi lain, dalam 
pembangunan UMKM masih menghadapi 
berbagai hambatan dan kendala baik yang   
bersifat internal maupun eksternal, dalam hal 
produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber 
daya manusia, desain dan teknologi, modal, 
serta iklim usaha. Berbagai permasalahan 
yang dihadapi pelaku UMKM selama ini,        
antara lain berupa : (1) Pelaku UMKM belum 
memiliki sistem administrasi keuangan dan 
manajemen yang baik, karena belum 
dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan 
perusahaan; (2) Pelaku UMKM memiliki       
masalah dalam penyusunan proposal dan 
membuat studi kelayakan untuk memperoleh 
pinjaman baik dari bank maupun modal      
ventura karena kebanyakan pengusaha kecil 
mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan 
kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan 
tingkat bunga dinilai terlalu tinggi; (3) Pelaku 
usaha memiliki masalah dalam menyusun 
perencanaan bisnis karena persaingan dalam 
merebut pasar semakin ketat; (4) masalah 
akses terhadap teknologi terutama bila pasar 
dikuasai oleh perusahaan/group bisnis           
tertentu dan selera konsumen cepat berubah; 
(5) kesulitan dalam memperoleh bahan baku 
terutama karena adanya persaingan yang 
ketat dalam mendapatkan bahan baku,     
kualitas bahan baku yang rendah, dan          
tingginya harga bahan baku; (6) masalah             
perbaikan kualitas barang dan efisiensi       
terutama bagi yang sudah menggarap pasar 
ekspor karena selera konsumen berubah     
cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan 
banyak barang pengganti; (7) masalah tenaga 
kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja 
yang terampil (Kuncoro, 2000). 

Dalam upaya menanggulangi berbagai          
permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM 
khususnya unit usaha mikro yang mampu    

menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup   
besar, diperlukan berbagai terobosan untuk 
meningkatkan daya saing usaha mikro. Salah 
satu upaya efektif yang dapat dilakukan       
adalah melalui pemanfaatan teknologi dan 
inovasi. Dengan kata lain, teknologi adalah 
bagaimana cara memadukan sumber-sumber 
guna menghasilkan produk-produk yang 
dikehendaki sehingga dapat menyelesaikan 
masalah, memenuhi kebutuhan, atau   
memuaskan keinginan meliputi : metode 
teknis, ketrampilan, proses, teknik, perangkat 
dan  bahan mentah. Inovasi tidak hanya 
menghasilkan produk yang berkualitas, 
namun juga menghasilkan produk baru yang 
mengikuti perubahan dan selera pasar yang 
terus berkembang. 

Teknologi dan inovasi sangat dibutuhkan 
dalam mendukung pengembangan usaha 
mikro di Sumatera Utara. Dari sekian banyak 
kebutuhan usaha mikro akan teknologi dan 
inovasi yang menjadi prioritas adalah   
teknologi informasi. Melalui teknologi  
diharapkan dapat memberikan informasi akan 
kebutuhan teknologi dan inovasi apa saja      
dalam pengembangan usaha mikro di             
Sumatera Utara. Hal ini sebagaimana  
penelitian dilakukan oleh Alyas dan Rakib 
(2017), bahwa inovasi dan pemanfaatan 
teknologi dalam melakukan promosi 
merupakan salah satu upaya yang harus 
dilakukan dalam penguatan ekonomi atau 
dalam peningkatan pendapatan dalam sebuah 
usaha. Selanjutnya berdasarkan hasil       
penelitian yang dilakukan oleh Balitbang 
Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018    
diperoleh bahwa untuk menjawab berbagai 
permasalahan dalam pengembangan usaha 
mikro di Sumatera Utara  diperlukan  suatu 
sistem koordinasi yang terintegrasi dengan 
baik antara sesama pelaku usaha  dan      
stakeholders terkait usaha mikro seperti : 
Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Majelis 
Ulama Indonesia dan lain-lain.  

 RAGAM INOVASI 

Aplikasi “SIPURO”  Untuk Solusi Pengembangan 
Usaha Mikro di Sumatera Utara 



Sistem aplikasi ini diberi nama SIPURO 
(Sistem Penguatan Usaha Mikro). Aplikasi ini 
dibuat dengan memasukkan beberapa 
variabel yang sesuai dengan kebutuhan      
penguatan usaha mikro di Sumatera Utara 
yang disajikan dalam bentuk fitur-fitur yang 
menarik dan mudah untuk diaplikasikan yang 
sebagaimana ditampilkan pada Gambar     
berikut ini. 

 Gambar Fitur Aplikasi SIPURO  

Aplikasi android ini memiliki fitur-fitur 
diantaranya: promosi, kemasan, pemasaran, 
bahan baku, inovasi, perizinan, sumber daya 
manusia, teknologi, pendaftaran usaha, 
pendaftaran merk, dan modal usaha. Untuk 
tampilan awal sebagai pelaku usaha mikro  
diwajibkan untuk mengisi data diri terlebih 
dahulu, yang terdiri dari : nama, nama usaha, 
nomor telepon, nomor KTP, nomor NPWP, dan 
jenis usaha untuk registrasi. Setiap pelaku 
usaha akan memiliki username dan password 
masing-masing yang dapat dilihat di beranda.    

1. Fitur Promosi : untuk promosi usaha          
dilakukan dengan melihat wadah-wadah 
promosi yang ada di Indonesia seperti :   
Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf), Pekan 
Raya Sumatera Utara (PRSU), Pekan Raya 
Jakarta (PRJ) dan event promise lainnya. 
Melalui mengujung website tersebut para 
pelaku usaha dapat mempromosikan usaha 
mereka sendiri dengan lebih mandiri dan 
tidak bergantung kepada pihak lain. Untuk 
pengisian fitur promosi ini diperlukan 
keterlibatan semua stakeholders  sesuai 

dengan tugas dan fungsinya masing-masing 
di bidang promosi. 

2. Kemasan :  para pelaku usaha akan diberi-
kan informasi akan pentingnya       kemasan 
bagi penguatan usaha mikro dan di aplikasi 
SIPURO. Pelaku usaha disini dapat terhub-
ung dengan industri-industri kreatif yang 
ada dan dihubungkan para penjual yang 
ada seperti di Bukalapak, Lazada, Tokope-
dia, OLX dan lain-lain. 

3. Pemasaran : menyediakan layanan untuk 
terhubung langsung pada marketplace 
online seperti Bukalapak, Tokopedia, OLX 
dan lain lain sehingga pelaku usaha dapat 
memasarkan produk secara online. Fitur 
pemasaran  tersambung dengan pusat-
pusat pasar dan perdagangan terkait 
dengan perkembangan harga dari produk-
produk usaha mikro di pasaran. 

4. Bahan Baku : aplikasi SIPURO menyediakan 
layanan untuk mencari bahan baku secara 
online yang bisa didapatkan dari website 
dan informasi tentang sumber dan harga 
bahan baku yang diperoleh melalui media 
pencairan bahan baku. Penyediaan bahan 
baku akan diupayakan untuk dapat 
dikoordinasikan dengan pemerintah        
daerah setempat dan marketplace online.  

5. Inovasi : aplikasi SIPURO menyediakan 
layanan untuk melihat video dari berbagai 
inovasi yang  ada guna untuk meningkatkan 
inovasi produk yang dibuat oleh pelaku 
usaha seperti  youtube, konsultasi dengan 
ahli dalam bidang inovasi dan lain-lain. 
Fitur inovasi ini dilinkkan dengan berbagai 
industri kreatif yang ada. 

6. Perizinan : fitur perizinan menyediakan 
layanan untuk melakukan koordinasi 
dengan pemerintah daerah secara online 
dalam hal dengan layanan untuk              
pengurusan SIUP, sertifikasi halal dari MUI, 
sertifikasi kesehatan dari Dinas Kesehatan 
dan BPOM, sertifikasi merek terkait dengan 
Hak Kekakyaan Intelektual (HKI) dan lain-
lainnya yang dapat dilakukan secara online 
guna untuk mendapatkan informasi dengan 
mengupload berkas-berkas pendukung 
yang diperlukan. 
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7. SDM : aplikasi SIPURO menyediakan 
layanan untuk meningkatkan kualitas SDM 
bagi para pelaku usaha mikro dengan cara 
melakukan diskusi online dengan ahli 
terkait dan melihat video-video pening-
katan kualitas SDM pelaku usaha. 

8. Teknologi : menyediakan layanan untuk 
menyampaikan permintaan teknologi yang 
dibutuhkan oleh pelaku usaha yang           
disesuaikan dengan      kebutuhan jenis 
usaha yang dikembangkan.  

9. Pendaftaran Usaha  : menyediakan layanan 
untuk melakukan pendaftaran usaha secara 
online dengan menyediakan konsultasi 
online dengan pihak-pihak terkait urusan 
dengan   pendaftaran dan penerbitan usaha 
yang dapat dilakukan secara online.  

10. Merek : aplikasi SIPURO menyediakan 
layanan untuk memberikan informasi 
bagaimana pengajuan merek secara online 
di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intel-
ektual (DJKI) guna    untuk mendapatkan 
informasi tentang HKI terkait dengan 
merek dagang     dalam upaya untuk 
meningkatkan dan mengembangkan  usaha 
mikro.    

11. Modal Usaha : aplikasi SIPURO juga menye-
diakan layanan untuk           memberikan 
informasi mengenai pengajuan modal 
usaha dan akses    pendanaan yang bisa 
didapatkan dari berbagai bank dan instansi 
terkait guna untuk modal pengembangan 
usahanya. 

Aplikasi SIPURO ini apabila               
dikembangkan sangat bermanfaat bagi banyak 
pelaku usaha jika digunakan secara maksimal 
dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari 
pemerintah maupun swasta. Adapun pihak-
pihak yang diinginkan memiliki andil dalam 
penggunaan aplikasi ini adalah : 

1. Pelaku Usaha, sebagai pihak yang           
membutuhkan berbagai fasilitas terkait 
dengan perizinan, permodalan, teknologi 
dan lain lain.  

2. Balitbang Provinsi/Kabupaten/Kota,       
lembaga litbang dan perguruan Tinggi di 
Provinsi Sumatera Utara, sebagai lembaga 
yang memiliki peranan dalam melakukan 

litbang baik pemerintah maupun swasta 
guna untuk menemukan berbagai inovasi 
dan teknologi baru yang terkait dengan 
pengembangan usaha mikro;  

3. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi/
Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang 
mengakomodir semua data atau pusat data 
di baik di tingkat Provinsi maupun            
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;  

4. Dinas Koperasi dan UMKM serta 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/
Kabupaten/Kota yang memiliki kewajiban 
dalam melakukan pendampingan dan     
pembinaan terhadap pelaku usaha mikro/
IKM di daerah Provinsi maupun                  
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;  

5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi  
Sumatera Utara, yang memiliki wewenang 
dalam pemberian nsertifikasi izin dan label 
halal;  

6. BUMDES di Kabupaten/Kota di Sumatera 
Utara, sebagai bentuk usaha desa yang 
mampu menaungi beberapa usaha mikro 
dan sebagai mitra usaha mikro;  

7. Perbankan di Kabupaten/Kota di Sumatera 
Utara, sebagai penyandang dana atau 
pemodal bagi usaha mikro; 

8. Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun        
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 
memiliki peran dalam penyediaan tenaga 
kerja bagi usaha mikro di Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;  

9. Perguruan Tinggi memiliki peran untuk 
menerima masukan dan ide dari pelaku 
usaha untuk penguatan usaha mikro yang 
kemudian oleh pihak perguruan tinggi      
dijadikan ide dasar      pembuatan teknologi 
dan inovasi untuk dapat membantu         
penguatan usaha mikro di Sumatera Utara;  

10. Supplier/Mitra Usaha, memiliki peran     
untuk dapat menjualkan bahan baku dan 
dapat menawarkan jasa transportasi bagi 
produk yang ingin dijual oleh pelaku usaha. 

11. Masyarakat, sebagai customer atau pembeli 
produk yang dijual oleh pelaku usaha 
secara online.   
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Simpulan  

1. Untuk penguatan dan pengembangan usaha 
mikro di Sumatera Utara dibutuhkan    
adanya kemudahan dalam memperoleh    
bahan baku,  kemudahan dalam mem-
peroleh kemasan berstandar SNI yang di-
inisiasi oleh pemerintah dan pemerintah 
daerah, adanya sistem pemasaran yang 
menjamin terjualnya produk (berbasis on 
line), adanya sistem    pengurusan izin dan 
label halal yang mudah dan murah, serta 
adanya teknologi dan inovasi tepat guna. 

2. Inovasi dan teknologi yang paling tepat 
dibutuhkan untuk penguatan usaha mikro 
di Sumatera Utara, yaitu : inovasi kemasan, 
inovasi pemasaran, inovasi metode dan 
teknologi pengolahan produk, inovasi        
dalam pengurusan izin (label halal), inovasi 
penyedian bahan baku, dan inovasi           
peningkatan kapasitas pekerja.  

3. Desain aplikasi Sistem Penguatan Usaha 
Mikro (SIPURO) merupakan salah satu       
solusi yang dapat dilakukan untuk           
pengembangan usaha mikro di Sumatera 
Utara yang berisikan fitur-fitur tentang 
pemasaran, promosi usaha, jenis-jenis      
kemasan produk, pengurusan izin usaha, 
teknologi, permodalan, dan pemasaran dan 
lain-lain. 

4. Dalam upaya penguatan usaha mikro di 

daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara agar dapat dibuat desain aplikasi 
Sistem Penguatan Usaha Mikro (SIPURO) 
untuk memberi kemudahan pelaku usaha 
mikro dalam pengembangan usahanya dan 
sekaligus sebagai ajang promosi produk-
produk usaha mikro.  

5. Keberhasilan penguatan usaha mikro di   
Sumatera Utara sangat memerlukan sinergi 
dan kolaborasi antara Pemerintah 
(Kementerian Koperasi dan UMKM, 
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Perbankan), Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Lembaga      Sosial Masyarakat 
(Koperasi, BUMD, Bumdes) dan 
Pergurunan Tinggi (PT) melalui               
pembinaan, kemitraan dan pendampingan 
(Inkubator Bisnis). 
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K opi Sumatera Utara memiliki 
keunggulan kompetitif dan daya saing 
di pasar domestik maupun ekspor     

karena memiliki rasa dan ciri khas yang         
berbeda dengan kopi yang ada di daerah 
lainnya.  Salah satu kopi dari Sumatera Utara 
yang cukup dikenal di mancanegara adalah  
kopi Sidakalang. Di sisi lain, dalam          
pengembangan kopi Sidikalang masih ditemui 
berbagai permasalahan mulai dari hulu hingga 
hilir.  

Bagaimana Kondisi Terkini Kopi Sidikalang  

Sebelum kita bicara soal daya saing kopi         
Sidikalang, ada baiknya kita melihat sejenak 
kondisi kopi Sidikalang dalam kurun waktu 5 
tahun terakhir ini. Beberapa catatan penting 
soal produksi arabik, robusta, budidaya, harga 
pasar dan dukungan pemerintah adalah          
sebagai berikut : 

Produk  Kopi Arabika dan Robusta  

Sebagaimana yang kita ketahui hampir 
semua daerah kabupaten di Sumatra Utara 
mempunyai dua produk kopi unggulan yaitu 
kopi Robusta yang tumbuh subur di dataran 
rendah dan kopi Arabika tumbuh did ataran 
tinggi kopi atau yang lebih familiar dengan 
sebutan kopi Ateng. Kopi Robusta sebenarnya 
juga tumbuh dengan baik di dataran tinggi    
sementara itu, hanya saja kopi Arabika hanya  
tumbuh baik dan berkualitas di dataran tinggi 
dikarenakan iklim (suhu) sangat menentukan 
kualitas aroma dan rasa kopi itu  sendiri. 
Produk kopi Robusta hampir ada di semua 
kecamatan di Kabupaten Dairi, sementara itu 
kopi Arabika hanya tumbuh baik di Kecamatan 
Sidikalang, Berampu, Sitinjo, Sumbul, Pegagan 
Hilir dan Parbuluan yang  berada di atas 1.000 
mdpl dengan semakin tinggi lokasi                   
penanamannya akan semakin bagus kualitas 
kopi Arabika yang dihasilkan. 

Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Dairi  
diperoleh bahwa luasan lahan kopi Robusta 
adalah 8.959 ha dengan produksi per tahun 

sebesar 3.018 ton. Hal ini berarti bahwa rata-
rata produksi Kopi Robusta di Dairi hanya   
sebesar 336,9 kg per ha atau sangat kecil 
dibandingkan dengan daerah penghasil kopi 
robusta lainnya. Kondisi ini akan menjadikan     
3-5 tahun ke depan Kabupaten Dairi akan 
mengimpor (mendatangkan) kopi Robusta dari 
daerah lain. Kebutuhan Robusta biasanya    
hanya untuk konsumsi lokal dan jarang         
diekspor karena untuk konsumsi sendiri saja 
saat ini masih kurang.  Selanjutnya luas lahan 
kopi Arabika (Ateng) mencapai 10.486 ha 
dengan produksi 8.393 ton per tahun (sekali 
lagi minta maaf, data ini mungkin masih belum 
akurat) berarti produksi hanya 800 kg per ha. 
Tidak berbeda dengan kopi Robusta, produksi 
yang hanya 800 kg per ha merupakan produksi 
yang sangat rendah. Normalnya, satu ha lahan 
kopi Arabika apabila dirawat dengan benar 
dan dengan varietas yang bagus akan 
menghasilkan 2.241 kg atau minimal 
produksinya mencapai  1,5 ton per ha untuk 
kopi grade 1. Kondisi demand tinggi dan       
supply sangat rendah akan menjadikan          
tantangan bagi Kabupaten Dairi untuk   
meningkatkan dalam upaua memenuhi pasar 
permintaan kopi Arabika yang terus naik.  

Bibit, Pola Tanam/Budidaya dan Godaan 
Komoditas Lain 

Meskipun petani sudah sejak jaman      
Belanda menanam kopi, namun petani tidak 
pernah mengerti mengenai varietas bibit yang 
mereka tanam. Mereka selama ini masih hanya 
ikut-ikutan untuk menanam apa saja yang 
diberi oleh Dinas Pertanian atau membibitkan 
sendiri kopinya yang dibawa baik dari Lintong 
(Sigarar utang) maupun dari Takengon (kopi 
Gayo), dimana rata rata petani tidak         
mengetahui jenis dan varietas kopi yang    
mereka tanam. Padahal sejak jaman Belanda, 
ada beberapa varietas kopi yang sudah sangat 
terkenal sampai ke Eropa. Varietas seperti 
Lasuna dan Borbor sudah sulit didapat dan 
hampir punah. Ada varietas Jember karena   
beberapa puluh tahun yang   pemerintah   telah    
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memberikannya kepada petani kopi dan 
katanya dari Jember. Padahal varietas ini ikut 
menentukan kualitas kopi yang akan ditanam. 
Selanjutnya pada 5 tahun terakhir ini petani 
mendapatkan bibit kopi Ateng super yang 
dibagi oleh perusahaan perusahaan yang     
punya CSR. Secara tradisional, petani            
biasanya membudidayakan kopi dengan      
sistem penggunaan pelindung dengan      
pelindung  pohon dulu digunakan Dapdap 
yang ditanam sebagai penaung kopi. Naungan 
ini penting untuk menghasilkan cita rasa kopi 
yang sangat berkualitas. Sayangnya sistem ini 
telah berubah dengan sistem terbuka tanpa 
pelindung. Akibatnya, kualitas kopi                
Sidikalang yang dihasilkan saat ini sangat jauh 
berkurang dibandingkan dengan kopi pada 10 
tahun lalu. Kondisi ini diperparah dengan  
harga yang terus jatuh pada 10 tahun 
belakangan ini yang membuat petani juga 
beralih ke tanaman lainnya. Jeruk yang pada 
awalnya dilihat lebih menjanjikan      
dibandingkan kopi, sehingga banyak petani 
yang beralih dan mulai mengganti kopi 
dengan tanaman jeruk. Jeruk sempat       
booming sebelum penyakit lalat buah          
menyerang tanaman jeruk. 

 
Harga dan Mata Rantai Pemasaran  

Harga kopi di pasaran saat ini sangat     
tergantung harga internasional yang     
ditetapkan di New York atau dalam istilah di 
kopi tergantung terminal. Misalnya, saya baru 
dapat info dari kawan di Takengon, harga     
terminal sekarang 93 sen per pound dengan 
harga sedang pada titik terendah dalam        
beberapa tahun ini. Oleh karena itu    
sebenarnya setiap saat bisa terjadi fluktuasi 
harga, di  tingkat     lokal setiap minggu bisa 
terjadi perubahan.  

Petani sering tidak mengetahui                
perubahan harga ini, sehingga petani sangat 
tergantung kepada pengumpul. Pada 10 tahun 
lalu harga kopi jatuh, akibatnya petani tergiur 
untuk mengganti kopi dengan tanaman jeruk 
yang dilihat lebih menjanjikan. Namun 3     
tahun belakangan ini, harga kopi semakin 
membaik dari mulai 20.000/kg parchement 

(gabah)     pada tahun 2015 dan sekarang   
berada di harga Rp.30.000-Rp.32.000 per kg 
dan bahkan di    tahun 2017 mencapai 35.000 
per kg. Harga yang tinggi ini ikut berperan 
meningkatkan gairah petani untuk bertanam 
kopi lagi, apalagi tanaman jeruk kini             
bermasalah dengan penyakit lalat buah yang 
tidak dapat diatasi. Di pihak lain, mata rantai 
pemasaran masih teramat panjang. mulai dari 
petani sampai ke eksportir apalagi consumer. 
Hal ini membuat harga semakin kecil di      
tingkat petani. Belum ada satu lembaga yang 
berhasil mengatasi persoalan harga ini 
dengan memperpendek mata rantai 
pemasarannya. Beberapa lembaga NGO  telah 
mencoba melakukannya dengan mendirikan 
koperasi dan mendapat dana dari donor luar 
sayangnya belum berhasil sampai sekarang. 

 
Processing/Supplyer 

Khusus untuk kopi Arabika (Ateng) ada 
beberapa pengolah kopi di Kecamatan       
Sumbul, Sidikalang, Sitinjo dan Parbuluan. 
Mereka membeli gabah (parchement) dari 
petani dan mengolah sampai green (asalan) 
dengan kadar air 15 dan trase 15. Rata rata 
jual ke suplyer dan sebagian ke eksportir di 
Medan baik perusahaan asing maupun lokal. 
Para pengolah kopi ini biasanya sudah punya 
petani langganannya, dimana petani diikat 
dengan pemberian pinjaman uang maupun 
pinjaman dalam bentuk natura seperti pupuk 
obat obatan dan kompos. 

 
Organisasi atau Kelembagaan Petani 

Petani di Kabupaten Dairi itu seperti 
pemain badminon yang berjuang sendiri     
untuk memenangkan sebuah pertandingan. 
Kalau mau berhasil harus mati-matian         
berjuang mulai dari budidaya dampai ke 
pemasaran. Tidak ada orang yang membantu 
mereka dan bahkan sering harus menghadapi 
raksasa-raksana pemilik modal yang 
menekan harga dari tanaman mereka.           
Sebagaimana di atas telah disampaikan      
bahwa penentu harga produk petani       
bukanlah   petani   sendiri. Filosofi  badminton  
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mungkin akan lebih baik bila diganti dengan   
filosofi  kelompok, tetapi kelompok yang     
muncul masih belum menjadi sebuah team 
yang berjuang   untuk memenangkan pertand-
ingan, masih sebatas kelompok yang 
mengharapkan bantuan saja. Meskipun ada 
berbagai kelompok petani, tetapi kelompok 
kelompok ini kebanyakan kelompok merpati 
yang akan berkumpul kalau ada bantuan baik 
dari pemkab, propinsi maupun pusat.  

Dukungan Pemerintah Lokal 

Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi 
kelihatannya belum segencar kabupaten 
lainnya dalam program kopinisasi daerah 
penghasil kopi. Masih dibiarkan berjalan tanpa 
ada pendampingan yang rutin dari Dinas      
Pertanian. Banyak program hanya sebagai 
proyek semata. Oleh karena itu, pemberian 
bibit juga tidak berdasarkan kebutuhan tetapi 
karena ada anggaran, akibatnya bibit tidak  
bibit yang berkualitas. Di pihak lain, pemberian 
bibit yang gratis kepada petani menjadikan   
tidak memandirikan petani. Petani hanya 
menerima dan persoalan ditanam atau tidak 
bukan urusan dinas lagi. Mindset seperti ini 
yang perlu dirubah. Memandirikan petani 
dengan membentuk kelompok tani kopi dan 
didorong untuk membibitkan sendiri. Bila    
perlu diberi pinjaman untuk bibit, bukan gratis. 
Intinya adalah kondisi komoditas kopi baik 
arabika maupun robusta Sidikalang pada saat 
ini stagnan dan bahkan mengalami penurunan. 
Lalu langkah apa yang bisa kita lakukan untuk 
meningkatkan produksi dan daya saing kopi 
sidikalang sehingga ada peningaktan pen-
daatan petani?  

 
APA YANG HARUS DILAKUKAN? 

 
Organisasi Petani atau Kelembagaan petani 

Saya langsung melompat ke organisasi atau 
kelembagaan petani saja, sebaba budidaya dan 
soal kualitas kopi menurut hemat saya sudah 
banyak dibicarakan oleh Dinas Pertanian/
Perkebunan, lembaga-lembaga pendamping 
kopi, perusahaan yang punya CSR dan bahkan 
yayasan-yayasan yang bergerak di dalam              

pengembangan komoditas kopi. Kelembagaan 
petani menurut hemat saya adalah intinya dan 
sampai saat ini belum ada satu lembaga petani 
pun yang cukup kuat dalam mengorganisir 
dirinya sendiri. Ada banyak kelompok, ada 
banyak gapoktan, rata rata program mereka 
hanya dalam rangka mendapatkan pupuk dan 
bantuan bantuan lainnya yang belum tentu 
menjadi kebutuhan utama mereka. Atau         
kelompok yang didampingi oleh yayasan atau 
lembaga atau koperasi masih fokus pada      
simpan pinjam. Oleh karena itu soal simpan 
pinjam di Sumatra Utara adalah jagonya. 

Sebenarnya banyak buyer ingin memberi 
keuntungan kepada petani. Menyisihkan        
sebagian sehingga petani mendapat perlakuan 
yang adil. Oleh karena itu, kita mendengar     
badan sertifikasi, seperti Fairtrade baik       
konvensional maupun organik, ada coffee   
practice dari starbuck, fair for life, rainforest 
dan lain sebagainya. IG mungkin bisa juga      
dimasukkan dalam kategori ini untuk     
meningkatkan keyakinan akan produk yang 
dipasarkan oleh petani. Salah satu yang pernah 
mendapatkan sertifikat FTO di Sumut adalah 
APKLO (asosiasi petani kopi Lintong Organik) 
yang dimotori oleh Gani Silaban. Sayangnya 
tidak bertahan lama karena persoalan             
keorganisasian tadi serta komitmen para      
anggotanya. 

Di Sidikalang sendiri kita pernah mencoba 
melalui koperasi “PODA” yang didukung oleh 
salah satu NGO lokal dan didanai BfDW Jerman. 
Koperasinya sempat berjalan dengan baik,   
punya anggota yang jelas, tetapi masih           
memasarkan kopi sebatas gabah dan asalan, 
tidak ada eksportir yang serius membangun 
kemitraan. Karena dana cukup besar dari       
donor, lalu kita bisa membiayai sertifikasinya 
dan saat itu dapat sertifikat “fair for Life” dari 
IMO Swiss. Tapi tidak punya buyer. Sertifikat 
ada tetapi pembeli tidak ada. Pengalaman ini 
membuat kita berpikir harus punya buyer dulu 
yang memang menginginkan sertifikat, jika    
tidak bisa saja pasarkan kopinya tanpa           
sertifikat. Cilakanya sekarang kita punya buyer                    
tetapi koperasi sudah kolap dan tidak 
didukung donor lagi. 
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Kelembagaan atau organisasi petani bukan 
saja soal mau mengejar sertifikat, tetapi       
adalah peluang untuk memecahkan masalah 
bersama, memasarkan produk bersama dan 
melindungi komoditas bersama. Petani juga 
akan sulit mendapatkan IG bila tidak ada     
lembaganya yang benar benar terstruktur   
mulai dari tingkat petani, pengumpul, suplyer 
eksportir dan pelaku pelaku kopi lainnya. 

Demikian halnya dalam pemasaran,      
Lembaga atau organisasi petani dapat       
memperpendek mata rantai pemasaran. Bila 
selama ini dari petani ke pengumpul lokal, lalu 
di bawa ke pengumpul besar lalu dibawa ke 
suplyer dan ke eksportir.  Menjual bersama 
akan lebih baik bila hanya menjual sendiri. 
Ketika harga bagus, memang seolah kita tidak 
membutuhkan organisasi, tetapi ketika harga 
jatuh maka petani mulai gelisah dan        
mengeluh. Contoh kecil saja, saat ini kopi jatuh 
ke harga paling rendah bulan ini. Setelah men-
galami masa keemasan jatuh ke tingkat         
terendah. Harga gabah saat ini mencapai 
Rp.24.000 per kg. Saya baru tanya kawan di 
takengon, harga asalan dengan 15/15 hanya 
Rp.60.000 saja. Sebelumnya mencapai 70-73. 
Untuk memenuhi kontrak saya saat ini, saya 
masih bisa beli dari anggota kami gabah di   
kisaran Rp.28.000-Rp.29.000 per kg. Anda   
bisa bayangkan ada perbedaan 4.000 kalau          
memasarkan melalui kelompok. Di luar        
anggota tentu saya mengikuti pasar. 

Saya kira, Pemerintah serius mendukung 
organisasi atau lembaga petani saya, hal ini 
terlihat dari lahirnya berbagai badan usaha 
desa (bundes). Bundes menjadi wadah untuk 
berusaha bersama di tingkat desa. Masspigas 
saat ini sedang bekerjasama dengan salah satu 
bundes di Kecamatan Parbuluan Desa Bangun. 
Daerah ini dicap tidak mempunyai kopi bagus 
tetapi ke depan besar harapan bahwa kopi 
Bangun punya produk sendiri dan pasar 
sendiri dan butuh waktu pendampingan yang 
rutin Saat ini kita masih terus memperkuat 
kelembagaan petani, tetapi karena kita       
mengubah sistem penguatan lembaganya 
maka masih membutuhkan waktu meskipun 
sudah terbentuk, tetapi belum terorganisir 
dengan baik. Kelembagaan petani yang kuat 

akan memudahkan petani mendapatkan        
sertifikat baik IG, flocert dan lain sebagainya. 
Sebab dari pengalaman kami, untuk 
mendapatkan semua itu kuncinya petani 
mempunyai lembaga baik berbadan hukum 
koperasi maupun badan usaha milik desa. 
 
Intervensi dari Hulu ke Hilir Untuk 
Meningkatkan Daya Saing 

Berdasarkan kondisi terkini kopi              
Sidikalang (saya kira juga di daerah-daerah 
lain mengalami hal yang sama) intervensi 
yang perlu dilakukan harusnya konprehensif 
dari tingkat hulu sampai ke hilir. Di hulu      
persoalan yang utama adalah kuantitas dan 
kualitas yang menurun,  lahan yang semakin 
sempit dan berkurang dan petani yang     
mengganti kopi dengan komoditas lain sangat 
berpengaruh terhadap produksi kopi             
Sidikalang.  Belum lagi harga yang terus     
menjadi momok para petani karena ketiadaan   
lembaga sebagai wadah pemasaran bersama 
tadi. Kualitas tentu berhubungan dengan      
benih, bibit, budidaya dan pasca panen.       
Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa 
petani sering tidak mengetahui farietas kopi 
yang mereka tanam. Kalau ada bantuan    
mereka akan tanam tanpa ada pendampingan 
rutin. Bahkan (minta maaf) bibit yang dibagi 
oleh pemerintah pun tidak dapat                      
dipertanggungjawabkan kualitasnya. Entah 
dari mana mereka ambil bibitnya, entah       
varietas apa yang mereka dapatkan. Belum 
lagi kuantitas hanya 100-200 per keluarga    
sehingga tidak siknifikan meningkatkan      
pendapatan petani. Sementara dari hasil       
analisis kita minimal 500 dengan bibit yang 
bagus baru dapat memberi pendapatan     
kepada petani. Sistem budidaya kopi dengan 
tanaman pelindung dahulu kala juga harus              
dikembalikan. Tanaman pelindung tentunya 
akan menambah kualitas lebih baik.              
Persoalannya di Sidikalang, petani tidak 
mempunyai lahan yang luas lagi sehingga 
mereka rata-rata menggunakan lahan kopi   
untuk tanaman muda juga, karena kopi bagi 
mereka belum menjadi produk yang memberi 
income lebih baik. Wajar   saja  karena mereka  
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hanya mempunyai 200-300 batang saja. 
Penggunaan tanaman pelindung dianggap 
membuat mereka tidak dapat bertanaman mu-
da. Hal ini perlu disiasati dengan perpaduan 
peternakan. Tanaman pelindung sebaiknya   
diganti dengan lamtoro atau petai cina yang 
dapat menjadi makanan kambing. Kombinasi 
peternakan tentunya akan memberi nilai 
ekonomi ke petani. Salah satu kelompok    
dampingan kita yang mendapat bantuan dari 
kementerian  lingkungan    hidup       telah 
mempraktekkannya dan cukup berhasil. Jika 
harga kopi jatuh, masih ada harapan bahwa 
mereka punya tabungan dari ternak            
kambingnya. Intinya adalah intervensi baik di 
hulu maupun di hilir dengan tujuannya adalah 
satu yaitu meningkatkan kualitas kopi. Kopi    
Sidikalang dapat bermain dikualitas,       
mengambil pasar niche pasar khusus tidak   
banyak tetapi mahal. Hal ini hanya dapat         
dilakukan bila petani mempunyai lembaga atau 
berorganisasi. Perlu diambil satu tempat        
sebagai model uji coba. Maspigas sudah        
mencoba di satu tempat Desa Bangun dengan 
Bumdes Baja (Bangun Jaya) meski masih    sulit 
tetapi harus dimulai. 

Lembaga Petani dan Wisata  

Kelembagaan petani yang kuat tentu 
akan melahirkan kreatifitas kreatifitas 
lainnya. Masyarakat yang sudah       
bersama samammelahirkan kopi 
berkualitas, single origin, single        
varietas dikombinasika dengan            
peternakan dan perikanan serta        
dipromosikan melalui usaha              
digitalisasi akan       memancing orang 
untuk    datang. Ide ini sudah mulai 
berkembang di Jawa, tetapi di           
Sumatera kelihatannya belum banyak. 
Daerah-daerah penghasil kopi di    
sekitaran kawasan Danau Toba sudah 
harus mulai memikirkan wisata kopi. 
Bisa kita prediksi program                
pengembangan pariwisata dengan         
lahirnya BPODT akan memicu orang 
datang ke Sumatera Utara. Orang pasti 
jenuh hanya menikmati keindahan   
Danau Toba, orang perlu melihat 
sesuatu yang berbeda. Peluang wisata 

kopi adalah salah satunya. Tinggal bagaimana 
lembaga yang sudah ada dapat mengantisipasi 
dan melihat kebutuhan para pelancong           
tersebut. Target jokowi untuk mendatangan 1 
juta wisatawan mancanegara adalah target     
besar dan Dairi berharap 0,1 saja keliru datang 
sudah akan membuat wajah perkopian di       
Sidikalang berbeda. 
 
PENUTUP 

Intervensi terhadap kelompok atau            
organisasi atau kelembagaan petani,            
merupakan pekerjaan yang harus melibatkan 
semua stakeholder, baik Dinas Pertanian,      
Perindustrian, lembaga swadaya masyarakat 
sebagai pendamping independen dengan       
egocentris masing masing lembaga harus        
dihilangkan. Kita mengetahui pemerintah      
sangat konsern dan serius untuk             
mengembangan kopi. Demikian yang dapat 
saya sampaikan kiranya berguna dalam 
pengembangan kopi di Sumatera Utara          
khususnya Dairi sehingga masyarakat petani 
kopi akan sejahtera.  
 
Salam Kopi 
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Kementerian Riset Teknologi dan        
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah 
menobatkan Badan Penelitian dan         
Pengembangan (Balitbang) Provinsi              
Sumatera Utara  sebagai BPPD (Badan 
Penelitian dan Pengembangan Daerah)   
Berkinerja Utama dalam Penguatan Sistem 
Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 
2018. Penghargaan ini merupakan untuk 
kedua kalinya dan diserahkan langsung oleh 
Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti              
mewakili Menteri Ristekdikti, Patdono 
Suwignjo kepada Ir. HMA. Effendy      
Pohan, MSi. dalam acara Apresiasi   
Lembaga Penelitian dan               
Pengembangan Tahun 2018 tanggal 12 
Desember 2018 di Serpong -
Tangerang. Pemerintah Daerah                
Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) 
didukung sepenuhnya oleh Pusat 
Penelitian Kelapa Sawit   (PPKS) yang  
telah   berkomitmen untuk terus 
melakukan inovasi dengan melibatkan 
semua stakeholders terkait dengan 
hilirisasi kelapa sawit di Sumatera 
Utara.   

Pemprovsu menyadari betul      
bahwa     dalam pelaksanaan  inovasi di dae-
rah butuh keterlibatan  semua pihak  baik 
perguruan tinggi, lembaga litbang, dunia 
usaha dan  masyarakat khususnya UMKM/ 
IKM sebagai pelaku usaha yang  terlibat     
langsung dalam  pengembangan  hilirisasi 
kelapa sawit dalam upaya  meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraannya. Selain itu, 
Pemprovsu     berharap agar masyarakat dan 
instansi terkait terus melakukan inovasi-
inovasi baru tidak hanya terkait dengan    
hilirisasi kelapa sawit tetapi juga di bidang-
bidang lainnya. 

Ke depannya, sinergi dan kolaborasi   
perlu lebih ditingkatkan lagi dalam upaya  
untuk merealisasikan penguatan Sistem     
Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2018-2023 baik dalam bentuk 
kebijakan, program, pendanaan maupun 
kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan 
peran      masing-masing instansi. 

Kemenristekdikti juga perlu terus 
melakukan pembinaan kepada daerah-
daerah guna untuk meningkatkan  minat    
daerah dalam melaksanakan inovasi.           
Kemenristekdikti menunjuk Balitbang 
Provinsi Sumatera Utara sebagai penerima 
penghargaan, karena dinilai sudah memenuhi 

kriteria dari sisi kelembagaa, hanya saja ke 
depannya dalam pelaksanaan penguatan 
SIDa mampu dilakukan secara konsisten    
bersama-sama dengan perangkat daerah dan 
stakeholders terkait lainnya dalam 
melaksanakan Roadmap SIDa Provinsi         
Sumatera Utara dengan komoditi unggulan 
yang diangkat adalah kelapa sawit dan kop. 

Di samping itu, keberadaan             
pengembangan Oil Palm Science Tecno Park 
(OPSTP) sebagai salah satu wadah untuk 
penguatan SIDa perlu terus didukung dan   
ditingkatkan guna menghasilkan berbagai 
inovasi dan teknologi terkait hilirisasi kelapa 
sawit dan sekaligus sebagai eduwisata dan 
tempat pembinaan calon-calon interpreuner 
atau start up berbasis kelapa sawit. 

BALITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA MERAIH  
PENGHARGAAN SEBAGAI BPPD BERKINERJA UTAMA  

UNTUK KEDUA KALI DARI KEMENRISTEKDIKTI  



S umatera Utara memiliki karakteristik 
kebudayaan yang beragam, tersebar di 
33 kabupaten/kota, yang dapat 

dijadikan sebagai objek wisata bagi 
mancanegara maupun lokal. Salah satu       
wilayah di Sumatera Utara yang memiliki 
kebudayaan beragam, sekaligus dijadikan 
sebagai destinasi wisata adalah Kawasan 
Danau Toba. Keragaman etnik di Kawasan   
Danau Toba menjadi salah satu alasan banyak 
orang untuk berkunjung dan berwisata,    
misalnya etnik Batak Toba, Simalungun, Karo, 
Phakpak, Dairi, dan beberapa etnik lainya 
yang minoritas. Batak Toba sebagai budaya 
mayoritas di Kawasan Danau Toba             
merupakan salah satu dari banyak etnik yang 
bermukim di Provinsi Sumatera Utara.         

Budaya Batak Toba cukup banyak                
mendapatkan perhatian, baik oleh para    
akademisi maupun wisatawan, memiliki 
ragam kesenian mulai dari seni tari, musik, 
kerajinan, sastra, hingga seni rupa. Para 
wisatawan berkunjung ke Danau Toba dan 
daerah-daerah sekitarnya tidak hanya untuk 
melihat keindahan alam yang dimiliki wilayah 
tersebu, tetapi mereka juga tertarik untuk 
menikmati kebudayaan dan kesenian         
tradisional dalam masyarakat Batak Toba, 
seperti : tari tortor, upacara ritual, alat musik 
Gondang Sabangunan dan Hasapi, kerajinan 
Martonun, kain ulos, tulisan aksara Batak, 
cerita legenda Danau Toba  Batu Gantung, 
Pantun Umpasa, seni pahat Patung Sigale-Gale 
dan ornamen rumah adat Batak dan lain-lain 
yang merupakan daya tarik dalam dunia       
pariwisata di kawasan tersebut. 

Selain suku Batak, suku Melayu juga 
merupakan salah satu kelompok etnik 
mayoritas di Sumatera Utara. Peninggalan 
bersejarah kebudayaan suku Melayu memiliki 
nuansa historis dalam rekam jejak perjalanan 
sejarah Kota Medan diantaranya : Masjid Al-

Osmani di Kecamatan Medan Labuhan, Istana 
Maimun sebagai bangunan bersejarah         
peninggalan Kesul-tanan Deli, Masjid Raya Al-
Mashun di Jalan Sisingamanga Raja Medan, 
Taman Sri Deli sebagai peninggalan    
Kesultanan Deli, dan lain sebagainya. 

Dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 32 
dinyatakan bahwa pemerintah memajukan 
kebudayaan nasional. Kebudayaan  lama dan  
asli yang terdapat sebagai puncak-puncak      
kebudayaan di daerah seluruh Indonesia 
merupakan sebagai  kebudayaaan bangsa.    
Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa 
puncak-puncak kebudayaan daerah 
merupakan kebudayaan yang khas dan 
bermutu dari suku bangsa dan bisa 
mengidentifikasikan diri dan mencermikan 
nilai-nilai luhur bangsa berorientasi pada 
pembangunan nasional yang dilandasi oleh 
semangat Pancasila dan menimbulkan rasa 
bangga bagi orang Indonesia untuk mewakili 
identitas bersama. Keberadaan puncak-
puncak kebudayaan daerah yang dimiliki 
Provinsi Sumatera Utara dapat dijadikan 
sebagai nilai tambah dalam mempromosikan 
wisata budaya Sumatera Utara. Di sisi lain, 
berbagai potensi  keragaman kebudayaan 
yang dimiliki daerah-daerah di Provinsi 
Sumatera Utara masih belum terdata dan     
tertata dengan baik untuk dapat dijadikan 
sebagai objek wisata. Berdasarkan hasil     
identifikasi dan analisa yang dilakukan         
terhadap puncak-puncak kebudayaan yang 
ada di Sumatera Utara adalah sebagai berikut : 

 
1.  Kabupaten Batubara 

Istana Lima Laras dan Kubah Datuk 
Keramat Batubara merupakan puncak-puncak 
kebudayaan yang ada di Kabupaten Batubara. 
Pemilihan kedua cagar budaya ini karena 
keduanya memiliki sejarah yang berkaitan 
dengan  Kabupaten   Batubara  dan  selama  ini  

Identifikasi Puncak Kebudayaan Daerah Pada 
Daerah-daerah Wisata di Sumatera Utara 

Bidang Sosial dan Kependudukan Balitbang Provinsi Sumatera Utara 
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bahwa kedua cagar budaya selain dilestarikan 
juga dijadikan sebagai objek wisata, baik 
wisata alam, wisata budaya, maupun wisata 
sejarah.  

Istana Lima Laras di Kabupaten Batubara 
 
2.  Kabupaten Simalungun 

Rumah Bolon Pematang Purba memiliki 
peluang untuk menjadi puncak kebudayaan di 
Kabupaten Simalungun. Hal ini dikarenakan 
Rumah Bolon merupakan salah satu cagar    
budaya di Kabupaten Simalungun sebagai ista-
na peninggalan kerajaan Purba Toba dan telah 
ditetapkan menjadi situs nasional.  

Rumah Bolon di Kabupaten Simalungun 
 
3. Kabupaten Padang Lawas Utara 

Candi Portibi” berpeluang menjadi untuk 
puncak kebudayaan di Kabupaten Padang 
Lawas Utara (Paluta). Candi Portibi ini terdiri 
dari tiga yaitu Candi Bahal I, Bahal II dan      

Bahal III, letaknya berdekatan antara satu dan 
lainnya. Ketiga candi tersebut selama ini telah            
dijadikan sebagai salah satu situs nasional. 

Candi Bahal di Kabupaten Paluta.  
 
4. Kabupaten Toba Samosir 

Objek-objek kebudayaan yang dapat      
dijadikan sebagai puncak-puncak kebudayaan 
di Kabupaten Toba Samosir adalah Desa      
Parmalim. Adapun alasan dijadikannya objek 
tersebut sebagai puncak-puncak kebudayaan 
di daerah ini adalah karena Huta Parmalim 
merupakan pusat kepercayaan/agama         
Parmalim. Desa ini menjadi andalan karena 
masih menganut agama/kepercayaan          
Parmalim  diyakini merupakan warisan Raja          
Sisingamangaraja. Kegiatan-kegiatan yang             
berkaitan dengan agama/keyakinan memiliki 
daya tarik tersendiri karena keunikannya     
tidak ditemukan di tempat atau daerah lain. 

Salah Satu Bangunan di Komplek Ibadah    
Parmalim di Kabupaten Toba Samosir 
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5.  Kabupaten Karo 

Objek puncak-puncak kebudayaan di      
Kabupaten Karo adalah Rumah Adat Karo. 
Alasan dijadikannya objek tersebut sebagai 
puncak-puncak kebudayaan adalah di daerah 
ini adalah Rumah adat Karo di Desa Budaya 
Lingga karena merupakan rumah adat          
peninggalan nenek moyang suku Batak Karo. 
Rumah adat Karo lainnya di Desa Budaya 
Dokan sangat unik karena memiliki nilai-nilai 
kebudayaan di dalamnya. Karo. 

Rumah Adat di Kabupaten Karo 
 
6.  Kabupaten Pakpak Bharat 

Objek-objek kebudayaan yang dapat      
dijadikan sebagai puncak-puncak kebudayaan 
di Pakapak Bharat adalah Mejan. Adapun 
alasan dijadikannya objek tersebut sebagai 
puncak-puncak kebudayaan di daerah karena 
Mejan merupakan simbol kebanggaan 
masyarakat Pakpak di Kabupaten Pakpak 
Bharat dan peninggalan bersejarah 
masyarakat Pakpak . 

Patung Mejan di Kabupaten Pakpak Bharat  

7.  Kabupaten Toba Samosir 

Objek-objek kebudayaan yang dapat      
dijadikan sebagai puncak-puncak kebudayaan 
di Kabupaten Toba Samosir adalah Desa      
Parmalim. Adapun alasan dijadikannya objek 
tersebut sebagai puncak-puncak kebudayaan 
di daerah ini adalah karena Huta Parmalim 
merupakan pusat kepercayaan/agama         
Parmalim. Desa ini menjadi andalan karena 
masih menganut agama/kepercayaan            
Parmalim  diyakini merupakan warisan Raja          
Sisingamangaraja. Kegiatan-kegiatan yang             
berkaitan dengan agama/keyakinan memiliki 
daya tarik tersendiri karena keunikannya     
tidak ditemukan di tempat atau daerah lain. 

Perkampungan Huta Parmalim  
di Kabupaten Toba Samosir   

 
Wisata budaya merupakan perjalanan 

yang dilakukan atas dasar keinginan untuk 
memperluas pandangan hidup seseorang 
dengan jalan mengadakan kunjungan atau 
peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, 
mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan 
adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni    
pada masyarakat daerah yang bersangkutan. 
Wisata budaya merupakan jenis wisata yang 
paling utama bagi wisatawan luar negeri yang 
datang ke negeri lain dimana mereka ingin 
mengetahui kebudayaan, kesenian dan segala 
sesuatu yang dihubungkan dengan adat        
istiadat dan kehidupan seni budaya. Spillane 
(1987) menyatakan bahwa wisata budaya   
dilakukan karena adanya keinginan untuk 
mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan 
cara hidup rakyat daerah lain. Wisata budaya 
juga dilakukan untuk mengunjungi monumen 
bersejarah,  peninggalan peradaban masa lalu,  
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pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keaga-
maan, atau untuk ikut serta dalam festival-
festival seni musik, teater, tarian rakyat, dan 
lain-lain. Selanjutnya objek wisata budaya 
dapat berupa bangunan dengan arsitek khas 
atau peninggalan heritage, sedangkan seni 
dan budaya berupa kesenian, sikap perilaku 
masyarakat atau adat istiadat (Fandeli, 2002). 

Berdasarkan hal-hal tersebut dilakukan 
identifikasi terhadap cagar budaya yang ada 
di Sumatera Utara untuk dapat dijadikan 
sebagai puncak-puncak kebudayaan yang 
didasarkan beberapa indikator penilaian 
berupa : kekhasan/keunikan cagar budaya, 
informasi terkait cagar budaya, aktivitas 
kebudayaan yang dapat diintegrasikan, lokasi 
cagar budaya, keterlibatan pemerintah dan 
masyarakat, kategori wisata, komunitas yang 
terlibat pada pelestarian cagar budaya, 
kepemilikan cagar budaya, potensi 
pengembangan, usaha promosi, fasilitas 
pendukung dan pelengkap, event-event besar 
kebudayaan, kendala-kendala yang dihadapi, 
nilai-nilai sejarah dan kultural, dan 
aksesibilitas. Hasil dari identifikasi ini akan 
dimanfaatkan untuk pengembangan  cagar 
budaya yang ada di Sumatera Utara guna     
untuk  dijadikan sebagai bahan rekomendasi 
penataan puncak-puncak kebudayaan daerah 
dengan melibatkan seluruh stakeholders yang 
terkait dengan pariwisata. Hal ini dilakukan  
untuk pengembangan potensi buadaya yang 
dimiliki Provinsi Sumatera Utara dalam upaya 
untuk mewujudkan destinasi wisata andalan   
daerah yang berbasis kebudayaan, antara 
lain : Kubah Datuk Keramat Batubara dan 
Istana Lima Laras di Kabupaten Batubara, 
Rumah Bolon Pematang Purba di Kabupaten 
Simalungun, Candi Bahal di Kabupaten 
Padang Lawas Utara, Perkampuan Huta 
Parmalim di Kabupaten Toba Samosir,  rumah 
adat Karo di Desa Lingga Kabupaten Karo, 
dan Patung Mejan Berutu Kota Ujung di 
Kabupaten Pakpak Bharat dan lain-lain. 

Penataan diperlukan karena pengelolaan 
cagar budaya yang ada di Sumatera Utara     
pada umumnya belum dikelola secara 
profesional dan bahkan keberadaan beberapa 

cagar budaya masih dalam kondisi apa adanya 
(secara alami). Hal ini berdasarkan data yang 
diperoleh di lapanagan bahwa beberapa cagar 
budaya dikelola secara swakelola oleh 
masyarakat, seperti Huta Parmalim di Tobasa, 
rumah adat Karo di Desa Dokan dan Lingga, 
serta  Rumah Bolan Pematang Purba dikelola 
oleh Yayasan Museum Simalungun. Selain itu, 
ada beberapa cagar budaya telah dilakukan 
pemugaran seperti  candi Bahal di Paluta  dan 
Rumah Bolon Pematang Purba di Simalungun, 
namun masih belum tertata dengan baik      
selayaknya destinasi wisata. 
 
Simpulan 

Untuk menjadikan  cagar budaya  sebagai 
puncak-puncak kebudayaan daerah Sumatera 
Utara dalam upaya mendukung pariwisata 
daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten di Sumatera Utara melalui Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan bersama-sama 
dengan stakeholders di bidang pariwisata   
perlu melakukan hal-hal sebagai berikut : 
1. Memberdayakan masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi menjadikan cagar budaya 
sebagai puncak-puncak kebudayaan 
destinasi wisata berlatar kebudayaan,       
antara lain   :  
a. Bila hotel/penginapan tidak ada di 

sekitar cagar budaya maka masyarakat 
dapat mengkonversi rumah mereka 
sebagai home stay bagi para wisatawan. 

b. Menjadikan masyarakat setempat 
sebagai pemandu seni dan budaya bagi 
wisatawan untuk memberikan 
penjelasan singkat tentang objek-objek 
kebudayaan yang ada di dalam dan 
sekitar lokasi. 

c. Mengaktifkan kegiatan tradisional ibu-
ibu rumah tangga (home industri) 
terkait pembuatan kue-kue, mainan, 
souvenir-souvenir tradisional atau 
kegiatan tradisional lainnya, yang 
diorganisir dengan baik dan dilakukan 
di dalam lokasi cagar budaya atau di 
sekitar lokasi, sehingga dapat menjadi 
tontonan dan hiburan bagi masyarakat 
wisatawan yang berkunjung kesana.  
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d. Mengedukasi masyarakat cara 
memberikan pelayanan yang profesional 
terhadap wisatawan sebagai tamu. 
Misalnya: ketika rumah atau kamar 
telah dikonversi menjadi home stay, 
maka fasilitasnya juga harus dipenuhi, 
misalnya shower, fasilitas air hangat 
untuk mandi, tempat tidur, sarapan, tv, 
dan lain sebagainya. 

e. Mengedukasi masyarakat untuk 
mengeksplor dan memberdayakan 
potensi daerah yang dimiliki, misalnya: 
ketika lokasi cagar budaya berada di 
sekitar persawahan atau ladang, maka 
para wisatawan dapat diajak untuk 
terjun langsung ke sawah atau ke ladang 
untuk melakukan aktivitas sebagaimana 
yang dilakukan oleh petani atau hanya 
sekadar mengajak wisatawan makan 
siang di tengah sawah atau ladang. 

2. Melakukan integrasi beberapa objek 
kebudayaan pada satu lokasi wisata sebagai 
puncak kebudayaan yang ditetapkan,         
melalui cara :  

a. Membangun gedung pertunjukan/ 
pagelaran kesenian tradisional atau 
aktivitas kebudayaan lainnya di lokasi 
puncak-puncak kebudayaan yang telah 
ditentukan sebagai tempat pagelaran 
kesenian-kesenian tradisional atau 
aktivitas kebudayaan lainnya yang dapat 
diperankan oleh masyarakat setempat 
yang dikelola secara       terorganisir dan 
profesional. 

b. Bila daerah tersebut belum memiliki 
museum, maka pemerintah dapat 
membangun museum di lokasi puncak-
puncak kebudayaan yang telah 
ditentukan sebagai tempat peninggalan 
bersejarah, misalnya meriam, alat-alat 
musik tradisional, pakaian tradisional, 
dan alat alat tradisonal lainnya. 

3. Mengintegrasikan objek kebudayaan 
dengan objek-objek lainnya pada satu lokasi 
wisata sebagai puncak kebudayaan yang 
ditetapkan, melalui :  

a. Membangun view-view atau spot-spot 
buatan yang menarik di sekitar lokasi  
objek kebudayaan. 

b. Menata pemandangan alam dan 
sumberdaya alam lainnya yang tersedia 
secara alamiah di dalam, di sekitar atau 
di luar objek kebudayaan. 

c. Menyediakan atraksi-atraksi 
kebudayaan di lokasi puncak 
kebudayaan dengan mempekerjakan 
masyarakat atau peserta didik setempat 
untuk mela-kukannnya dan dilakukan 
secara  terorganisir  baik  dalam  harian, 
mingguan, bulanan, maupun tahunan 
dan tidak hanya pada saat saat tertentu. 

d. Memfokuskan kegiatan-kegiatan 
kebudayaan sepanjang tidak 
mengurangi nilai-nilai sejarahnya, baik 
mingguan, bulanan, maupun tahunan di 
lokasi puncak kebudayaan, misalnya 
vestifal kebudayaan yang dilakukan 
setiap tahun.  

e. Memfokuskan kegiatan-kegiatan 
kebudayaan sepanjang tidak 
mengurangi nilai-nilai sejarahnya, baik 
mingguan, bulanan, maupun tahunan di 
lokasi puncak kebudayaan, misalnya 
vestifal kebudayaan yang dilakukan 
setiap tahun. 

f. Mengintegrasikan konsep wisata 
berlatar kebudayaan dengan ekowisata 
yang disesuaikan dengan potensi daerah 
yang dimiliki. 

g. Mengkemas sejarah, nilai-nilai 
kebudayaan dan aktivitas-aktivitas 
kebudayaan lainnya dalam bentuk 
storytelling, pagelaran, pembuatan film 
dokumenter untuk dapat ditayangkan di 
lokasi puncak kebudayaan. 

h. Melakukan kerjasama dengan pihak 
travel/agent baik dari dalam maupun 
luar negeri untuk mempromosikannya. 

i. Mempersiapkan SDM yang profesional 
untuk memberikan pelayanan 
pariwisata, misalnya: memberikan 
pelatihan kepada masyarakat/pelayan 
pariwisata tentang pelayanan yang 
profesional; merekrut pegawai/pelayan 
dari luar daerah yang benar-benar siap 
melayani bila masyarakat setempat 
tidak dapat menjadi pelayan yang 
profesional. 
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Pemerintah Provinsi Sumatera 
melaksanakan rapat koordinasi Penguatan 
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dipimpin 
oleh Ibu Dr. Ir. Hj. Sabrina, M.Si. (Sekretaris 
Daerah Provsu selaku Ketua Tim SIDa) dan 
Kepala Balitbang Provsu selaku Sekretaris 
Tim SIDa, pada tanggal 1 April 2019           
bertempat di Ruang Rapat F.L. Tobing 
Kantor Gubsu Jl. Diponegoro No. 30 Medan. 
Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Tim 
Penguatan SIDa Provinsi Sumatera Utara 
yang terdiri OPD, Balitbang Kabupaten/
Kota, lembaga 
litbang, perguruan 
tinggi, dunia usaha 
dan perbankan 
membahas tentang 
perkembangan 
pelaksanaan SIDa 
dan sekaligus 
evaluasi terhadap 
realisasi program 
SIDa ke depannya. 
Dalam rapat 
dipresentasikan 
tentang Roadmap 
SIDa Penguatan 
Provinsi Sumatera 
Utara dengan 
mengangkat komoditi unggulan utama 
daerah yaitu kelapa sawit dan kopi, serta 
rencana kerja Pengembangan Oil Palm 
Science Techno Park (OPSTP) yang berbasis 
hilirisasi kelapa sawit. 

Pelaksanaan program SIDa Provinsi 
Sumatera masih belum optimal             
dikarenakan masih rendahnya sinergi       
antara stakeholders yang terlibat dalam       
pelaksanaan SIDa terutama terkait             
realisasi program, kegiatan dan pendanaan 
sebagaimana tertuang dalam Roadmap 
SIDa Provinsi Sumatera Utara. Dalam                 
kesempatan rapat Tim Koordinasi SIDa, 
Sekda selaku Ketua Tim SIDa           
menyampaikan beberapa hal penting,      

diantaranya adalah :  
1. Untuk merealisasikan Roadmap SIDa 

Provinsi Sumatera Utara, maka           
dimintakan kepada seluruh OPD                    
Pemprovsu dan stakeholders terkait dapat 
melaksanakan action plan sesuai dengan 
tugas, pokok dan fungsinya masing-
masing sebagaimana yang telah                
diprogramkan dalam Roadmap SIDa 
secara bersinergi.  

2. Untuk Penguatan Sistem Inovasi Daerah 
(SIDa) dan Pengembangan Oil Palm         

Science Techno 
Park (OPSTP) di 
Sumatera Utara 
diperlukan sinergi 
dan kolaborasi 
dengan  pelibatan 
ABG+C yang 
terdiri dari : 
Academicy 
(perguruan tinggi, 
lembaga litbang), 
Business 
(industri, BUMN, 
BUMD, perbankan 
dan lain-lain), 
Government  
(seluruh OPD 

terkait) dan Community (masyarakat, 
pelaku UMKM/IKM). 

3. Sinergi dan kolaborasi dari masing-masing 
OPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota 
dan stakeholders terkait di Provinsi 
Sumatera Utara sangat diperlukan dalam 
rangka Penguatan SIDa Provinsi Sumatera 
Utara dan mendukung pengembangan  Oil 
Palm Science Techno Park (OPSTP) di    
Sumatera Utara dalam bentuk program, 
kegiatan maupun pendanaan dan lain-
lainnya yang terkait dengan pelaksanaan 
iptek dan inovasi. 

4. Untuk percepatan keberhasilan         
pelaksanaan SIDa Provinsi dan                  
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara,  maka        

Rapat Koordinasi Penguatan SIDa  
Provinsi Sumatera Utara 



 diperlukan peningkatan koordinasi dan 
sinergi antara Pemerintah Provinsi dan     
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 
dengan melibatkan ABGC dan didukung 
komitmen dalam bentuk berbagai            
kebijakan seperti : Peraturan Daerah/
Gubernur/ Bupati/Walikota, program dan 
pendanaan yang memadai. 

5. Sebagai tindak lanjut PP Nomor 38 Tahun 
2017 tentang Inovasi Daerah, dimintakan 
kepada setiap OPD di Pemerintah      
Provinsi Sumatera Utara, untuk 
melakukan identifikasi dan inventarisasi 
terhadap berbagai inovasi yang telah ada 
dan dilakukan di masing-masing unit    
kerjanya, inovasi yang dilaksanakan     
Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun di 
masyarakat di bawah binaannya dan 
dimintakan setiap OPD untuk membuat 
sebanyak 5-10 jenis inovasi (terkait 
dengan  inovasi tata kelola pemerintahan 
daerah; inovasi pelayanan publik; dan/
atau; inovasi daerah lainnya sesuai 
dengan urusan pemerintahan yang      
menjadi kewenangan daerah) di masing-
masing OPD untuk selanjutnya dilaporkan 
kepada Sekretaris Daerah Provsu cq. 
Kepala Balitbang Provinsi Sumatera 
Utara. 

6. Dalam rangka penyusunan Indeks Inovasi 
Daerah sebagaimana yang disampaikan    
Kemendagri, dimintakan kepada                
Kabupaten/Kota dan OPD di Provinsi       
untuk menginventaris seluruh inovasi 
yang sudah dilakukan guna untuk        
mengukur tingkat/level inovasi dari    
masing-masing daerah. 

Selanjutnya para peserta rapat         
koordinasi Tim Koordinasi SIDa Provinsi       
Sumatera Utara menyampaikan hal-hal          
sebagai berikut : 
1. Perguruan tinggi dan lembaga litbang 

siap bekerjasama dengan Pemprovsu    
guna untuk merealisasikan program/
kegiatan dalam Roadmap SIDa sesuai 
dengan keahlian yang dimilikinya masing
-masing. 

2. Universitas Sumatera Utara setiap          
tahunnya mengalokasikan dana 

penelitian kepada para dosen untuk 
menghasilkan inovasi dan publikasi serta 
kekayaan intelektual di bidang paten 
yang jumlahnya dari tahun ke tahaun     
terus meningkat. 

3. Gabungan  Pengusaha Kelapa Sawit       
Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara 
mengajak Pemprovsu untuk bersama-
sama memberikan masukan dalam 
Rancangan Undang-Undang (RUU)   
Perkelapasawitan yang saat ini sedang 
dalam pembahasan di DPR agar daerah 
penghasil kelapa sawit di Sumatera Utara 
mendapatkan kontribuasi dari dana bagi 
hasil  pajak ekspor kelapa sawit, yang 
selama ini hanya berupa Pendapatan 
Negara Bukan Pajak (BNBP). 

4. OPSTP sangat mengharapkan dukungan 
dari Pemprovsu, perguruan tinggi,        
lembaga litbang, dunia usaha dan          
perbankan melalui sinergi dalam                
mengembangkan produk-produk hilir   
kelapa sawit. 

5. Balitbang Kabupaten/Kota di Sumatera 
Utara mengharapkan kontribusi    
perguruan tinggi dan lembaga  litbang 
yang ada di Sumatera Utara untuk 
mengembangkan dan meningaktkan daya 
saing komoditi unggulan    daerah melalui 
pemanfaatan dana hibah dari                   
Kementerian Ristekdikti, perguruan    
tinggi  atau  sumber pendanaan lainnya. 

6. Rapat  Tim Koordinasi  Penguatan SIDa 
ini agar dilakukan secara berkala dan 
hasil-hasilnya agar disampaikan kepada 
stakeholders terkait guna untuk dapat 
ditindaklanjuti.   

Pada penutupan rapat koordinasi, 
Sekda Provsu mengharapkan kepada seluruh 
anggota Tim Koordinasi Penguatan  SIDa 
Provinsi Sumatera Utara agar dapat  
mengkoordinasikan dan melaporkan 
berbagai kegiatan yang terkait dengan 
pelaksanaan inovasi pada masing-masing in-
stansi/unit kerja untuk disampaikan       
kepada Sekretaris Daerah Provinsi cq.      
Balitbang Provinsi Sumatera Utara secara 
berkala. 
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Balitbang Provinsi Sumatera Utara 
melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah 
(Rakorda) Penelitian dan Pengembangan 
Provinsi    Sumatera Utara Tahun 2019 di 
Hotel Grand Antares Medan pada hari 
Selasa tanggal 23 April 2019. Rakorda ini 
dihadiri  OPD  di ling-
kungan Pemprovsu dan 
Kabupaten/Kota, Lem-
baga Penelitian dan 
Perguruan Tinggi 
dengan Kepala Balit-
bang Kemendagri di-
wakili Kepala Bagian 
Perencanaan Muham-
mad Noval, ST, Rektor 
Universitas Pem-
bangunan Panca Budi 
DR. H. Mhd. Isa In-
drawan, SE, MM, Ketua 
Dewan Riset Daerah 
Provinsi Sumatera 
Utara Prof. DR. Ir. 
Harmein Nasution, MSIE, Pusat Penelitian 
Kelapa Sawit DR. Eka Nuryanto dan Kepala 
Balitbang Kabupaten Labuhanbatu. 

Dalam sambutannya Gubernur Sumatera 
Utara diwakili Staf Ahli Gubsu Bidang 
Hukum, Politik dan Pemerintahan Nouval 
Makhyar, SH menyatakan sangat               
mendukung langkah-langkah strategis yang      
dijalankan oleh Pemerintah Daerah melalui 
peningkatan kualitas dan intenitas kegiatan 
litbang di berbagai lini yang dapat               
menumbuhkan inovasi dalam berbagai      
sektor.  Salah satunya sebagaimana yang  
telah dilaksanakan oleh Pemerintah                
Kabupaten Labuhanbatu yang telah         
memberikan peran kepada Balitbangda    
untuk melakukan inovasi dalam berbagai 
program dan kegiatan mendukung 
perangkat daerah lainnya untuk          
menginisiasi dan mengkoordinasi            
kebutuhan dan mengimplementasikan e-
Government dalam pelaksanaan sistem 

pemerintahan daerah.  
"Saya mengapresiasi kebijakan ini dan 

mendukung kepada Pemerintah Daerah 
lainnya di Sumatera Utara yang juga telah 
melaksanakan sistem pemerintahan            
berbasis elektronik. Oleh karenanya peran 

Lembaga Litbang dalam upaya membangun 
kemampuan inovasi di daerah diharapkan 
dapat menjadi penyokong utama                  
terbentuknya inovasi-inovasi oleh perangkat 
daerah lainnya yang berkualitas dan        
memberi manfaat disegala bidang dan 
sektor pembangunan di daerah", jelas      
Gubsu. 

Akhir kata sambutannya Gubsu berharap         
Rakorda yang dilaksanakan dapat             
memberikan informasi dan gambaran       
tentang apa-apa saja yang bisa kita siapkan 
ke depannya, baik strategi ataupun              
kebijakan dengan melihat berbagai langkah 
yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat 
melalui informasi dari narasumber            
khususnya Balitbang Kemendagri. Salah satu 
yang perlu diupayakan dalam pelaksanaan 
pembangunan saat ini adalah kolabarsi  dan 
sinergi antara Pemerintah Daerah dengan 
berbagai kementerian yang ada di pusat dan 
perguruan tinggi yang ada di daerah.  

GUBERNUR  SUMATERA UTARA DUKUNG  

LANGKAH STRATEGIS INOVASI DAERAH 
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GUBERNUR SUMATERA UTARA DUKUNG  

IMPLEMENTASI AGENDA RISET DAERAH  

Gubernur Sumatera Utara Edy              
Rahmayadi terus mendukung implementasi 
Agenda Riset Daerah (ARD) yang telah 
disusun oleh Dewan Riset Daerah (DRD)  
Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan 
Gubsu dalam sambutannya yang dibacakan 
Staf Ahli Gubsu Bidang Hukum Nouval     
Mahyar SH MH saat membuka Rapat Kerja 
DRD Provinsi Sumatera Utara dengan DRD 
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di The 
Hill Hotel, Sibolangit pada tanggal 25-26 
April 2019. ARD yang telah disusun oleh   
para pakar yang tergabung      
dalam DRD sesuai bidang    
keahliannya masing-masing   
harus didukung semua pihak 
terkait dengan pelaksanaan    
litbang di Sumatera Utara guna   
untuk   memperkuat pencapaian 
pembangunan    Sumatera Utara 
berbasis riset. Gubsu meyakini 
bahwa dokumen ARD sudah   
sejalan dengan RPJMD Provinsi 
Sumatera Utara 2018-2023     
dalam upaya mewujudkan      
Sumatera Utara Bermartabat. 

Sementara itu, Ketua DRD 
Provsu Prof. Dr. Ir. Harmein Nasution, MSIE., 
menjelaskan, rapat kerja DRD dihadiri oleh 
seluruh      anggota DRD  Sumatera Utara,  
DRD dan Balitbang Kabupaten/Kota se-
Sumatera Utara,  bertujuan untuk menyusun 
program kerja DRD dan memperkuat 
koordinasi dan sinergi dengan DRD             
Kabupaten/Kota. Dijelaskannya, pada rapat 
kerja ini fokus utama yang dibahas oleh DRD 
Sumatera Utara dalam mendukung              
terwujudnya Sumatera Utara Bermartabat 
adalah bidang pendidikan dan peningkatan 
kualitas SDM, penguatan ekonomi      
masyarakat melalui penyediaan lapangan 
kerja dan peningkatan pengelolaan potensi 
pariwisata. Selanjutnya penangunggalan 
bencana       khususnya banjir dan bencana 
alam lainnya, penyusunan rencana umum 

energi daerah dalam mengantisipasi krisis 
energi dan peningkatan kapasitas industri 
hilirisasi kelapa sawit sebagai produk 
unggulan       utama Sumatera Utara. 

Ketua Dewan Riset Nasional Dr.      
Bambang Setiadji APU sebagai narasumber 
pada raker DRD Sumatera menjelaskan 
pentingnya peran strategis DRD baik       
tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 
sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah 
guna mendukung percepatan pembangunan 
yang dilaksanakan berbasiskan riset.      

Bambang menegaskan riset dan inovasi    
tidak boleh berhenti, dilaksanakan secara 
berkelanjutan dan harus melibatkan semua 
pihak stakeholders kelitbangan yang ada di       
daerah. Tentunya jika pembangunan sudah 
berbasiskan riset akan lebih terarah dan 
terukur karena DRD juga merupakan salah 
satu lembaga penunjang iptek yang            
berfungsi memberikan dukungan dan   
membentuk iklim yang kondusif bagi              
penyelenggaraan kegiatan penguasaan, 
pemanfaatan, dan pemajuan iptek. Dalam 
melaksanakan fungsi tersebut, DRD            
bertanggungjawab dalam mengatasi                     
permasalahan atau kesenjangan yang 
menghambat sinergi dan pertumbuhan 
perguruan tinggi, lembaga riset/penelitian 
dan pengembangan dan badan usaha. 
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Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah 
satu kabupaten yang terdapat di Sumatera 
Utara yang di bagian Timur Provinsi Sumatera 
Utara. Kabupaten ini berbatasan sebelah Utara 
dengan Selat Malaka dan Kabupaten 
Labuhanbatu Utara, Sebelah Timur berbatasan 
dengan Provinsi Riau dan Sebelah Selatan    
berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan dan Padang Lawas Utara. Kabupaten ini 
mempunyai luas sekitar 2.561,38 km² , jumlah 
penduduk 478.593 jiwa (Data BPS, Tahun 
2018).  

Kabupaten Labuhanbatu dalam              
menjalankan pembangunanya mempunyai visi 
“Menuju Sejahtera 2021, Labuhanbatu Semakin 
Hebat dan Lebih Berdaya”. Dalam menjalani 
era industri 4.0, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu telah mempunyai strategi dan 
melakukan berbagai upaya  untuk dijalani      
sejak tahun 2017-2018 diantaranya adalah 
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah    
melakukan MOU dengan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara melalui Badan Penelitian dan 
Pengembangan (Balitbang) Kabupaten 
Labuhanbatu telah membangun kerjasama 
dengan berbagai  daerah atau instansi dan  
ditindak lanjuti dengan penandatanganan     

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 
Balitbang Provinsi Sumatera Utara   
tentang pelaksanaan Kelitbangan dan 
Inovasi Daerah, Politeknik Negeri 
Medan tengtan Rantauprapat Smart 
City, Kementerian Dalam Negeri    
tentang (Pusat Jejaring Inovasi      
Daerah),   Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian Sumatera  Utara  tentang 
pengembangan Pertanian), Fakultas 
Perikanan Universitas Riau tentang 
Perikanan dan Kelautan/Nelayan. 

Perjanjian Kerja Sama dimaksud    
dilakukan dalam rangka mendukung 
pelaksanaan pemerintahan dan       

pembangunan daerah khususnya di bidang  
litbang terkait dengan pelaksanaan inovasi dan 
teknologi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten 
Labuhanbatu merealisasikannya dengan 
melakukan berbagai terobosan bersama-sama 
dengan Politeknik Negeri Medan dalam upaya 
mewujudkan Rantauprapat Smart City yang 
saat ini sedang  dalam tahapan proses   
pelaksanaan. Di samping itu, dalam rangka 
pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi 
kinerja pemerintahan daerah, telah dibuat 
berbagai aplikasi berbasis Informasi Teknologi 
(IT) dalam upaya meningkatkan percepatan 
pelayanaan dan efisiensi kerja berupa e-
Kinerja tahun 2017 dan e-APBD SIANDI 
(Sistem Anggaran  Daerah Integrasi) yang  
meliputi e-SSH (Standar Satuan Harga), AJAMU 
(Aplikasi Jaring Aspirasi Musrenbang), e-
Planning, e-Budgeting, e-Keuangan dan e-BMD 
(Barang Milik Daerah) pada tahun 2018.         
Selanjutnya Pemerintah   Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu juga telah merealisaaikan            
kerjasama dengan Balitbang Kementerian      
Dalam Negeri untuk pelaksanaan replikasi   
inovasi melalui program Pusat Jejaring Inovasi 
Daerah (Puja Indah) dengan mereplikasi 
sebanyak 7  (tujuh)   inovasi    terkait      dengan  
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pelaksanaan pelayanan publik yaitu Layanan 
Aspirasi DPRD, Layanan Pendidikan, Layanan 
Kesehatan, Layanan  Komoditas, Layanan 
Ketenagakerjaan, Layanan Perizinan dan 
Layanan Administrasi Kependudukan pada  
tahun 2018. 

Pada sektor pendidikan juga telah            
dilakukan kerjasama dengan Balitbang   
Provinsi Sumatera Utara dalam pembuatan 
Kajian Kebijakan Peningkatan Kompetensi 
Guru SMP pada tahun 2018 sebagai bahan   
rekomendasi untuk evaluasi peningkatan mutu 
pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu dan  
pemberian beasiswa berprestasi masuk 
Perguruan Tinggi Negeri jalur Seleksi Nasional 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 
dan  Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri (SBMPTN) tingkat SMA/SMK/
MA, serta pemberian beasiswa untuk studi 
lanjutan ke Mesir-Kairo. 

Untuk sektor kesehatan, Pemerintah       
Daerah Kabupaten Labuhanbatu juga        
bekerjasama dengan Balitbang Provinsi        
Sumatera Utara dalam pembuatan Kajian      
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap          
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten 
Labuhanbatu pada tahun 2018  yang hasilnya 
direncanakan akan dikembangkan pada tahun 
2019 ini bekerjasama dengan Balitbang         
Kementerian Kesehatan untuk peningkatan 
pelayanan kesehatan masyarakat di                
Kabupaten Labuhanbatu.  

Untuk sektor ekonomi bersama Balitbang 
Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah daerah 
juga melakukan jalinan kerjasama dalam    
pembuatan Kajian Pengembangan Potensi    
Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu pada      
tahun 2018 yang akan ditindaklanjuti dengan 
pembuatan Road Map Pariwisata Kabupaten 
Labuhanbatu. Pengembangan potensi wisata di 
Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan guna 
untuk mendorong peningkatan perekonomian  
daerah di sektor pariwisata dalam upaya                
merealisasikan  misi daerah yaitu menjadikan 
Labuhanbatu semakin berdaya di bidang       
pariwisata daerah. Pelaksanaan kajian ini      
dilakukan dengan lokus diantaranya adalah 
Kecamatan Rantau Selatan, Bilah Barat, Panai 
Tengah dan Panai Hilir  dengan total 9 tempat 

wisata yang akan dikembangkan dengan lintas 
sektoral melibatkan seluruh OPD terkait di 
daerah. Di samping itu, saat ini sedang           
dipersiapkan pembangunan Taman Cerdas 
Siandi bekerjasama dengan Ikatan     Arsitek 
Indonesia (IAI) Sumatera Utara dengan 
menggunakan dana CSR perusahaan-
perusahaan yang berada di Kabupaten 
Labuhanbatu. Di lokasi ini juga direncanakan 
akan dibangun Pusat Inkubator Bisnis sebagai 
cikal bakal Kawasan Sain Teknologi (STP) 
Rantau Prapat.  

Kerjasama lainnya adalah dengan Fakultas 
Perikanan Universitas Riau dalam pembuatan 
Kajian Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pen-
dapatan Nelayan di       Kecamatan Panai Hilir 
Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 
yang direncanakan pengembangannya untuk 
kegiatan kolaborasi pemberdayaan keluarga 
nelayan melalui fasilitasi pembuatan makanan 
olahan hasil tangkapan ikan oleh istri/
keluarga nelayan yang pendanaannya akan 
dibantu dengan CSR perusahaan yang ada di 
Kabupaten Labuhanbatu guna untuk memutus 
ketergantungan nelayan kepada tengkulak/
rentenir dan sebagai cikal bakal program   
Minapolitan.  

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten 
Labuhanbatu juga telah menjalin kerjasama 
dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
(BPTP) Sumatera Utara tentang Membangun 
Pertanian Inovatif dan Berdaya Saing di         
Kabupaten Labuhanbatu melalui kegiatan 
berbagai kegiatan penelitian/pengkajian,    
penerapan, perekayasaan dan pengoperasian 
hasil-hasil inovasi teknologi pertanian di       
Kabupaten Labuhanbatu yang  akan digunakan   
sebagai pedoman untuk pengembangan         
komoditas pertanian di Kabupaten 
Labuhanbatu. Salah satu kerjasamanya adalah 
melakukan Kajian Upaya Mempertahankan 
Keberadaan Lahan Sawah Tadah Hujan di     
Kabupaten Labuhanbatu  pada tahun 2018 dan 
akan dikembangkan pada  tahun 2019 dengan 
penerapan Denfarm Inovasi Teknologi          
Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) pada    
Lahan Sawah Tadah    Hujan yang bertujuan    
untuk meningkatkan dari IP 1 menjadi IP 2 
(satu musim tanam menjadi 2 musim tanam). 
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Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu      
dalam hal ini Balitbang menggelar kegiatan 
Inovasi Kolaborasi Percepatan Pembangunan 
Daerah, Laboratorium Inovasi dan Focus 
Group Discussion Triple Helix (Akademisi-
Usahawan-Pemkab Labuhanbatu) pada     
tanggal 25 Maret 2019 di Le Polonia Hotel 
and Convention Medan, dihadiri Plt. Bupati 
Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, 
Kepala LAN-RI Adi Suryanto, Deputi Bidang 
Kajian Kebijakan dan Inovasi LAN-RI 
Tri Widodo, Perguruan Tinggi,          
Lembaga Litbang, PPKS, usahawan, 
perbankan dan seluruh OPD Kabupaten 
Labuhanbatu. Kegiatan ini untuk 
mengembangkan daerah Kabupaten 
Labuhanbatu ke depannya untuk    
memberikan sesuatu yang baru dan 
langsung menyentuh pada masyarakat 
melalui inovasi-inovasi yang akan       
dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu 
yang bisa menunjang pembangunan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Kepala LAN RI, mengharapkan ino-
vasi yang dilakukan Kabupaten 
Labuhanbatu tidak  hanya sebatas pada       
kebijakan  satu OPD wajib mempunyai 
satu inovasi saja, tetapi dapat                
mengembangkan berbagai inovasi lainnya 
yang  menyentuh kepentingan masyarakat. 
Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi semua 
pihak dalam membangun  daerah, dengan   
kata kuncinya adalah  komitmen dan           
kerjasama. Inovasi Daerah saat ini  sudah 
menjadi keharusan, karena kalau tidak punya 
inovasi maka kita akan tertinggal dari daerah 
lain dan masyarakat  sekarang sudah semakin 
pintar dan tuntutannya banyak serta ramah  
IT sehingga kita dituntut untuk  melakukan 
inovasi. Kegiatan ini sangat  penting bagi      
Kabupaten Labuhanbatu guan untuk mencari 
inovasi-inovasi baru bekerjasama dengan  
stakeholders yang terkait dengan inovasi di 
daerah sehingga perlu dukung semua pihak. 

Selanjutnya Kepala Balitbang Kabupaten 
Labuhanbatu Hobol Zulkifli Rangkuti, S.Sos, 
MM menjelaskan bahwa Kabupaten 
Labuhanbatu adalah salah satu dari 50       
daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di 
Inonesia sebagai percontohan/pilot project 
Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) 
Kemendagri dan telah dilatih 4 orang ASN 
menjadi Pamong Inovasi dengan mereplikasi 
7 Aplikasi Layanan Publik berupa Layanan 

Aspirasi DPRD, Layanan Aminduk, Layanan 
Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan 
Perizinan, Layanan Komoditas dan Layanan 
Ketenagakerjaan. Inovasi ini  sudah terdata 
melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dalam 
Innovation Government Award (IGA) Tahun 
2018 dengan sebanyak 26 inovasi. Dalam 
pelaksanaan inovasi kolaborasi percepatan 
pembangunan daerah dilakukan melalui    
skema anggaran, riset dan kebijakan 
pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati 
No.34 Tahun 2018 tentang Roadmap          
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan 
saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Inovasi Daerah yang        
merupakan mata rantai tidak terputus dalam 
pembangunan Kabupaten Labuhanbatu. 
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