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TRANSMIGRASI  = MOBILITAS PENDUDUK INTERNAL, TERARAH,  

BERMOTIF EKONOMI, DAN MENETAP PERMANEN 

 

PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 
(menurut UU No. 29 Tahun 2009) 
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PENGERTIAN: 
 Perpindahan penduduk  

secara sukarela untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan dan 

menetap di WPT / LPT 

TUJUAN 
1. Meningkatkan kesejahteraan 

trans dan masy sekitar 

2. Meningkatkan pemerataan 

pembangunan daerah 

3. Memperkuat persatuan dan 

kesatuan bangsa 



Sasaran Penyelenggaraan Transmigrasi 

Meningkatkan kemampuan dan produktivitas 

masyarakat transmigrasi 

Membangun Kemandirian 

Mewujudkan integrasi di permukiman 
transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial 
budaya mampu tumbuh dan berkembang 
secara berkelanjutan 
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KAWASAN 

TRANSMIGRASI 
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UU-TRANSMIGRASI 

 (Setelah UU 29 Tahun 2009) 

1. Menegaskan peran Pemda 

sebagai pemrakarsa dan 

penanggung jawab 

pelaksanaan transmigrasi 

di daerahnya. 

2. Mendorong peranserta 

masyarakat dan swasta 

3. Mempertegas jenis-jenis 

transmigrasi sebagai 

peluang bagi peranserta 

masyarakat dan swasta 

 KAWASAN : Budidaya 

 FUNGSI : sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat 
dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah 

 BENTUK: 

 WPT, untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai 
KPB 

 LPT, untuk mendukung pusat pertumbuhan yang sedang 
berkembang menjadi KPB 
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KAWASAN PERDESAAN 
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Batas 
Kawasan 

Transmigrasi 



PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI UNTUK MENINGKATKAN  

KETERKAITAN ANTARA DESA DAN KOTA 

31 

Kota Kecil/ Kota Menengah:  

Fokus Pengembangan Kepada Peningkatan Jasa 

(Pemasaran, Distribusi, dan Keuangan), serta Industri 

Pengolahan Tersier (final goods) 

Pusat Kawasan Perkotaan Baru 

(KPB) :  

Desa yang Berpotensi untuk Menjadi 

Pusat Kegiatan Lokal/Kota 

Kecamatan/ Embrio Kota Kecil 

Satuan Permukiman – SP (Desa) 

yang Berfungsi Sebagai Pusat Produksi Primer dan 

Industri Pengolahan Ringan 

Satuan Kawasan Pengembangan-

SKP 

(Kawasan Perdesaan) 
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SKP 

SP 

KPB 

SP 

Wilayah B 

Kawasan Perkotaan 

Baru (KPB) 

SP 

SP 
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Meningkatkan Kegiatan Hulu-

Hilir 

Wilayah A 

SP 

SP 
SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 
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SP 
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Arah Pembangunan Transmigrasi untuk Meningkatkan 

Keterkaitan Kota Dan Desa 
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PENGEMBANGAN 

EKONOMI LOKAL 
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• Pengembangan Ekonomi Lokal adalah usaha 
mengoptimalkan SUMBER DAYA LOKAL yang 
melibatkan PEMERINTAH, DUNIA USAHA, 
MASYARAKAT LOKAL dan ORGANISASI 
MASYARAKAT MADANI untuk mengembangkan 
ekonomi  pada suatu wilayah secara 
berkelanjutan (Panduan Pengembangan 
Ekonomi Lokal, Bappenas) 

Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal 

-Definisi- 



Tujuan Pembangunan Kawasan Transmigrasi 

adalah untuk Kesejahteraan dan Pengurangan 

Kesenjangan Antar Daerah 

Karena itu, Pembangunan di Desa, Kawasan 

Transmigrasi  dan Daerah Tertinggal harus 

diarahkan kepada ekonomi lokal 

URGENSI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 
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•   

 

 

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 

(Pendekatan kewilayahan) 

EKONOMI TRADISIONAL 

(Pendekatan sektoral)  

1.  Pembangunan secara bottom-up  Pendekatan top-down, pemerintah pusat 

yang memutuskan bagaimana dan 

dimana dilakukan intervensi  

2.  Terdesentralisasi dan kerjasama antara 

pemerintah daerah dan dunia usaha  

Dikelola oleh pemerintah pusat  

3.  Fokus pada maksimisasi potensi ekonomi 

setempat  

Fokus kepada industri besar dan insentif 

finansial untuk menciptakan suatu 

kegiatan ekonomi  

•Andres Rodrigues-Pose  

PERBEDAAN ANTARA PEL DENGAN EKONOMI TRADISIONAL  



PERBEDAAN ANTARA PEL DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
No PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PENGEMBANGAN EKONOMI  MASYARAKAT 

1. Fokus utama pada pengembangan ekonomi 

dan kerja yang layak 

Fokus kepada isu sosial seperti kemiskinan 

dan eksklusi sosial 

2. Digagas oleh berbagai kalangan luas (pusat, 

provinsi dan kabupaten/kota) seperti 

pemerintah,  dunia usaha,  organisasi 

masyarakat madani, dan donor 

Digagas oleh beragam aktor, seperti LSM atau 

organisasi internasional 

 

3. Mencakup berbagai pendekatan, melibatkan 

pelaku usaha lokal, masyarakat, dan 

kelompok sosial dan politik  

Berusaha melibatkan kelompok termarjinalkan 

dan masyarakat miskin 

 

Andres Rodrigues-Pose 
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Fokus Pengembangan Ekonomi Lokal 

1. Peningkatan kandungan lokal;  

2. Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;  

3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi; 

4. Pembangunan berkelanjutan;  

5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;  

6. Pengembangan usaha kecil dan menengah;   

7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;  

8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;  

9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah;  

10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. 



Dimensi Pengembangan Ekonomi Lokal 
(1) Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak merujuk pada batasan 

wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan kandungan komponen lokal 

maupun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal. 

 

(2) PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif. 

 

(3) PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan pada pendekatan 

bantuan sosial yang bersifat karikatif. 

 

(4) PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung. 

 

(5) PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang 

dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, pewilayahan komoditas, tata ruang, 

atau regionalisasi ekonomi. 
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Tujuan dan Sasaran PEL 
1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan 

pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani 
dalam suatu proses yang partisipatif. 

2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya 
percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis. 

3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan 
pengembangan ekonomi lokal. 

4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan 
berkelanjutan. 

5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB. 

6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, 
menurunnya tingkat kemiskinan. 

7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor 
dan antar wilayah. 

8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. 



OKTAGONAL SUMBER DAYA LOKAL 

Modal 

Intelektual 

Modal 

Manusia 

(otot) 
Modal Sosial  

Modal/Sumber 

Daya Buatan 

Modal/Sumber 

Daya Alam 

Modal 

Spiritual 

Lokasi 

Strategis 

Modal 

Finansial 
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ABAD 18 ABAD 19 ABAD 20 ABAD 21 

Era 

Pertanian 

Era 

Industrial 

Era 

Informasi 

Era Konsep 

dan Kreatif 

GELOMBANG EKONOMI DUNIA 

Sumber: Daniel H. Pink, 2005 



TAHAPAN PEL 

• Pembentukan atau Penguatan Forum Stakeholder (3 – 6 bulan) 

• Analisis Komoditi Unggulan dan Kawasan (3-6 bulan) 

• Penyusunan Rencana dan Anggaran (3-6 bulan) 

• Pelaksanaan PEL dilakukan secara terus menerus sampai berhasil 
dengan fasilitasi PEMDA. 

• Monitoring dan Evaluasi (berkala dan terus menerus) 



TAHAP 1 

TAHAP 2 

Analisis 
Stakeholder 

Penguatan 
Kelembagaan 

Analisis Pengembangan 
Komoditi Unggulan 

Analisis Pengembangan 
Kawasan 

Analisis RALED 

Pengumpulan 
data dan 

informasi 
partisipatif 

RTRW 
Kab/Kota 

RPJMD/ 
RENSTRA 

Rencana Induk 

Rencana Aksi 

RKP/RKP
D 

Organisasi 
Masyarakat 

Madani DONOR 

Pelaksanaan PEL 
(Klaster dan Region 

Branding) 

Dunia 
Usaha 

APBN/APBD 

Monitoring dan Evaluasi 

TAHAP 
3 

TAHAP 
4 

TAHAP 5 
Sumber: Budiharsono, 2015 



MEKANISME 

KOORDINASI ANTAR 

STAKEHOLDER 



PRASYARAT PEL 

• PEL adalah proses multistakeholder, sehingga merupakan proses yang 
melibatkan stakeholder kunci, terutama dunia usaha dan pemerintah 
daerah, dalam seluruh tahapan PEL.  

• Adanya komitmen yang kuat dari Bupati/Walikota dalam PEL, yang 
diimplementasikan sesuai dengan program/kegiatan serta anggaran 
setiap tahun dalam rentang waktu yang lama. 

• Strong leadership (khususnya dari Bupati/Walikota amat diperlukan 
dalam membangunan komitmen. Aplikasinya adalah tersedianya 
anggaran untuk PEL dari seluruh SKPD yang terlibat sampai waktu yang 
ditentukan. 

• Membangun komitmen antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, 
akademisi dan organisasi masyarakat madani yang kuat. 

 



PRASYARAT PEL 

• Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa PEL 
bukan proyek  dari pemerintah namun dari masyarakat, 
oleh masyarakat dan untuk masyarakat.  Pemerintah hanya 
memfasilitasi saja. Juga agar tercipta region branding yang 
baik harus merubah pola pikir (mindset) masyarakat berkelas 
internasional.  Dan secara sadar harus memperbaiki mindset 
tersebut. 

• Perubahan mindset terutama dalam hal: kedisiplinan, 
kebersihan, moral yang baik (tidak korupsi), keamanan, 
kesopansantunan, keramahtamahan, dll. 

• Perlu merubah mindset stakeholder daerah bahwa PEL 
merupakan milik dan merupakan kebutuhan bagi daerah. 



Pembentukan dan Penguatan Forum Stakeholder 

• Tahap Pembentukan dan Penguatan Stakeholder terdiri dari kegiatan: identifikasi 

stakeholder, Pembentukan dan Penguatan Forum Stakeholder. 

• Identifikasi stakeholder dilakukan dengan menggunakan analisis stakeholder 

sehingga akan diperoleh stakeholder kunci dan juga local champion yang akan 

terlibat dalam Forum Stakeholder.  Local champion sangat diperlukan agar forum 

stakeholder tersebut dapat berjalan dengan baik. 

•  Setelah diketahui stakeholder kunci yang terlibat dalam PELD, Bappeda setempat 

menginisiasi pembentukan Forum Stakeholder. 

• Forum stakeholder PELD sebaiknya sebagian besar berasal dari dunia usaha dan 

sisanya berasal dari pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif), akademisi  dan 

LSM. 

• Perlu pendampingan dalam proses pembentukan maupun penguatan Forum 

Stakeholder. 



Aras 

Provinsi 

Aras 

Kabupaten/ 

Kota 

Aras 

Klaster Forum 

Konsultasi 

Klaster 

FEDEP 

FPESD 

Anggota DPRD 

Provinsi 

Pemerintah Provinsi: 

• BAPPEDA 

• Dinas-dinas 

Asosiasi 

Pengusaha 

Akademisi, 

OSS dan BDS 

Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota 

Pemerintah 

Kabupaten/kota: 

• BAPPEDA 

• Dinas-dinas 

Asosiasi 

Pengusaha 

Pengusaha 

Besar 

UMKM Dinas-dinas 

Sumber: FPESD Prov Jateng, 2006 

MEKANISME KOORDINASI DI ARAS PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KLASTER  



PENYUSUNAN RENCANA DAN 

ANGGARAN 



ANALISIS KOMODITI UNGGULAN DAN KAWASAN 

• Analisis komoditi unggulan dengan Location Quotient (LQ) atau Revealed Comparative 
Advantage (RCA). 

• Mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada. 

• Berorientasi kepada permintaan jangka pendek dan jangka panjang. 

• Bukan hanya untuk pasar lokal, regional, tetapi juga untuk pasar internasional. 

• Komoditi unggulan yang dipilih harus diintegrasikan dengan sektor lainnya. 
Pengembangan komoditi unggulan di Kota Depok jangan hanya satu komoditi saja (single 
commodity development), namun harus diintegrasikan dengan sektor lainnya misalnya 
minawisata. 

• Untuk mengetahui kondisi komoditi unggulan dari hulu ke hilir menggunakan Analisis 
Value Chain (VCA). 

• Untuk mengetahui kondisi PELD dan faktor pengungkit digunakan Analisis RALED (Rapid 
Assessment Techniques for Local Economic Development). 

• Analisis Pengembangan Wilayah dengan menggunakan analisis Sosiogram, Skalogram 
dan Sistem Informasi Geografi (SIG) 
 



DASAR PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN 

• Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan Rencana Induk (Master Plan) dan 
rencana aksi PEL di aras kabupaten/kota dan pengintegrasian rencana tersebut 
ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.   Dasar 
penyusunan rencana dan anggaran berdasarkan hasil analisis VCA dan Analisis 
RALED 

• Rencana yang akan disusun meliputi: (1) Rencana Induk, dan (2) Rencana Aksi 
berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan RTRW Kabupaten serta 
RPJMD dan Renstra SKPD.  Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif. 

• Pengintegrasian rencana ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 
daerah, agar pengembangan ekonomi lokal mendapatkan dukungan anggaran 
dari seluruh SKPD terkait.  



BAGAIMANA AGAR PROGRAM DIDANAI OLEH 

STAKEHOLDER LAINNYA? 
• Pada waktu menyusun rencana induk dan khususnya rencana tindak dan rencana 

anggaran perlu dibuat program financial matrix. 

• Dalam program financial matrix ini sudah dijelaskan tentang program dan kegiatan, 
volume dan lokasi kegiatan, biaya/anggaran kegiatan dan penanggungjawab kegiatan, 
baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, donor 
maupun masyarakat madani.   

• Program financial matrix inilah yang akan dijual kepada stakeholder tersebut.  Dalam 
penyusunan program financial matriks harus mengundang seluruh stakeholder kunci 
tersebut, dan yang diundang adalah orang yang mempunyai otoritas dalam alokasi 
anggaran organisasi yang diwakilinya. 

• Dalam program financial matrix yang dimuat bukan hanya sekadar rencana dan 
anggarannya tetapi sudah merupakan komitmen dari organisasi tersebut. 

• Setiap kegiatan dibuat TOR singkat, dan kemudian dipromosikan kepada 
organisasi/lembaga yang tercantum dalam program financial matrix.  Diperlukan 
peran aktif dari seluruh organisasi pemerintahan yang ada untuk menjemput bola  
kepada organisasi-organisasi tersebut.  Kepada SKPD yang memperoleh dana dari 
stakeholder pemberi dana, diberikan insentif seperti di Pemerintah Provinsi 
Gorontalo. 



SKEMA PROGRAM FINANCIAL MATRIX 

PEMDA KAB 

KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 

Program 
Financial 

Matrix 

Donors 

BUMN 

DUNIA 
USAHA 

Kontraktor Kelompok 
Sasaran 

PEMERINTAH 

PROVINSI 

BAPPEDA 
SKPD 

lainnya 



Contoh Program Financial Matrix 



SUBSTANSI YANG SEYOGYANYA ADA DALAM RENCANA INDUK 

• Mengubah mind set masyarakat  

• Pengembangan produk unggulan berbasis klaster 

• Pengembangan dan peningkatan produktifitas produk dari hulu ke hilir  
(produksi, pasca panen, industri pengolahan, pemasaran) dan sektor 
pendukungnya. 

• Pengembangan inovasi sains dan teknologi Pengintegrasian produk komoditi 
unggulan dengan sektor lainnya (misalnya dengan sektor wisata) 

• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. 

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia  

• Penguatan kapasitas kelembagaan: KUB, Koperasi, Forum Stakeholder dan 
kerjasama antar daerah 

• Penguatan branding, baik product branding maupun region branding. 

• Pendampingan baik di tingkat pemerintah daerah maupun di aras masyarakat. 

• Kerjasama antar pemerintah daerah, kerjasama antara pemerintah daerah denga 
dunia usaha dan pemerintah daerah dengan donor.  



MONITORING DAN EVALUASI 

• Penyusunan SOP Monev dan Indikator Kinerjanya 

• Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan secara berkala.  Monitoring 
dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi 
dilakukan pada akhir tahun. 

• Monev dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder 
kunci. 

• Tindak lanjut dari monev amat penting sebagai bagian perbaikan 
pelaksanaan pada masa mendatang. 



KLASTER 

• Kluster adalah konsentrasi geografis dari perusahaan yang saling 

berhubungan, pemasok, penyedia layanan, dan lembaga-lembaga yang 

terkait dalam bidang tertentu yang ada di suatu negara atau wilayah 

dalam suatu rantai nilai vertikal dan horisontal. 

• Klaster muncul karena mereka berusaha meningkatkan produktivitas 

sehingga perusahaan dapat bersaing.  

• Pengembangan dan peningkatan klaster merupakan agenda penting 

bagi pemerintah, perusahaan, dan lembaga lainnya.  

• Kata kuncinya adalah: DAYA SAING 

 



DEFINISI KLASTER MENURUT FPESD 

JAWA TENGAH 

Klaster adalah sekumpulan usaha atas produk barang/jasa 

tertentu dalam suatu wilayah, yang membentuk kerjasama 

dengan usaha pendukung dan usaha terkait untuk menciptakan 

efisiensi kolektif berdasarkan kearifan lokal guna mencapai 

kesejahteraan masyarakat. 



MANFAAT KLASTER 

Membantu produsen kecil mencapai skala ekonomi 

Melakukan kegiatan bersama 

Meningkatkan kapasitas produsen melalui transfer pengetahuan dan 
ketrampilan serta menarik tenaga kerja untuk masuk kedalam klaster 

Meningkatkan posisi tawar, melalui kelompok pelobi yang progresif 

Menciptakan lingkungan yang kreatif untuk mendorong tumbuhnya 
inovasi dan kerjasama 

Memperluas jaringan dan meningkatkan akses terhadap sumber 
informasi   



PROSES PENGEMBANGAN KLASTER 

• Sosialisasi pengembangan klaster kepada stakeholder kunci 

• Identifikasi komoditas unggulan 

• Melakukan survei lapangan untuk memvalidasi dan mengumpulkan data untuk 
mengidentifikasi ketersediaan bahan mendtah dan keterkaitannya dengan 
usaha lainnya. 

• Mencari local champion 

• Mengevaluasi komoditas unggulan 

• Menetapkan komoditi unggulan bahwa komoditi tersebut dan komoditi lainnya 
yang terkait dapat dikembangkan melalui klaster atau jaringan klaster. 

• Menetapkan manajemen klaster 

• Menetapkan AD/ART klaster 

• Menyusun rencana bisnis klaster 

• Implementasi pengembangan klaster 

 



Keterpaduan Horisontal dan Vertikal 



KASUS PENGEMBANGAN KLASTER BOROBUDUR 

Tilik Ndeso 

Hotel 

Restauran 

Pertanian 

Wisata lainnya 

Gerabah 
Toko Sovenir 

Penampilan 

Kesenian 



KLASTER SISAL/TEBU DI KAWASAN TRANSMIGRASI MELOLO 

Pasola 

Hotel 

Restauran Peternakan 

Wisata 

Pantai 

Toko Sovenir 

Penampilan 

Kesenian 

Wisata Padang 

Rumput 

Wisata Kampung 

Adat 

Tenaga Listrik 



PERAN FEDEP  DALAM PENGUATAN FORUM KLASTER 

• Kelembagaan dan pemberdayaan klaster  :  
• Fasilitasi pertemuan-pertemuan Forum Klaster sampai mandiri 
• Fasilitasi pembentukan AD-ART Klaster 
• Fasilitasi pembiayaan untuk BDS / fasilitator klaster 
• Fasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka membangun modal sosial dalam masyarakat  

• Penguatan kualitas produksi  
• Melalui dialog FEDEP fasilitasi teknologi dan inovasi baik dalam rangka peningkatan kualitas produk 
• Memperkenalkan lembaga-lembaga teknologi dan inovasi (termasuk universitas) agar masuk ke klaster 
• Memfasilitasi perbaikan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas produksi dan akses pasar baru   

• Peningkatan Akses pasar : 
• Memfasilitasi informasi berkaitan dengan kondisi pasar  
• Memfasilitasi jejaring kegiatan dalam rangka mendapatkan pasar baru  
• Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan promosi, seperti temu usaha dan pameran   

• Dukungan lembaga ekternal : 
• Menghubungkan rantai nilai dari  pemasok sampai dengan perusahaan besar/ kosumen akhir 
• Menyusun strategi peluang-peluang usaha baru di klaster dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan added value 
• Mempromosikan peluang usaha baru tersebut  kepada calon investor  
• Memfasilitasi tumbuhnya usaha-usaha baru di klaster 

 

 
 



KONSEP REGION BRANDING 

• Konsep tentang branding secara tradisional diasosiasikan dengan 

korporasi dan produk dan jasa yang diproduksinya dengan konsumen 

atau pasar B to B.   Tetapi sekarang konsep tersebut juga digunakan 

untuk membentuk citra suatu negara/wilayah. 

• Merk adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau disain atau kombinasi 

dari yang telah disebutkan dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh 

penjual atau grup penjual.  



APAKAH REGION BRANDING MENJADI MASALAH? 

• Pantai Gading adalah negara yang menguasai pangsa pasar  dunia untuk  

biji kopi (nomor 3) dan kakao (nomor 1). 

• Kolombia hanya memiliki pangsa pasar kopi dunia yang kecil, tetapi 

harganya premium, sedangkan harga kopi dari Pantai Gading, harganya 

rendah, karena kualitasnya rendah. Tanpa merek yang kuat, kopi dari 

Pantai Gading dibawah tekanan pasar yang akan mengakibatkan 

rendahnya penerimaan dan mengakibatkan  kurangnya penyerapan 

investasi dan tenaga kerja.  Sedangkan untuk Kolombia, dengan tingginya 

penerimaan, akan meningkatkan investasi dan penyerapan kerja. 



PENTINGNYA REGION BRANDING 

• Menurut Kotler dan Gertner, branding mempunyai 2 tujuan, yaitu sebagai 

alat utama untuk membedakan produk dan sebagai janji untuk suatu 

nilai. 

• Merek bisa memiliki nilai sosial dan emosional kepada pengguna seperti 

meningkatkan utilitas yang dirasakan dan keinginan dari suatu produk. 

• Asumsi mendasar branding negara adalah bahwa nama negara sebagai 

suatu merek dan sebagai hasilnya, mencerminkan citra negara itu. Sebuah 

merek negara memiliki kekuatan untuk diterjemahkan ke dalam persepsi 

yang lebih baik dari negara, meningkatkan ekspor, pariwisata dan 

investasi asing. 

 



KEPEMIMPINAN 

TATA 
KELOLA 

INVESTASI  

EKSPOR 
KOMODITAS 
UNGGULAN 

BUDAYA 
DAN 

WARISAN 

MANUSIA   REGION 
BRANDING 

HEKSAGONAL REGION BRANDING*) 

*) Sugeng Budiharsono (2010) 



MEMBANGUN REGION BRANDING 

• Pemasalahan: Globalisasi menyebabkan produk barang dan 
jasa yang ditawarkan relatif sama dalam desain, kualitas, harga 
dsb.  Oleh karena itu perlu sesuatu yang unik dan berbeda. 

• Definisi National/Region Branding: Establishment of an image 
(internally and externally) for a country/local based on positive 
and relevant values and perceptions 

• Pelaku utama: Pembuat Strategi dan Dunia Usaha 

• Kenapa Region Branding? Pada negara yang luas seperti 
Indonesia, daerah tidak perlu tergantung dengan kondisi 
nasional. 

 





Proses Pembentukan Nation/Region Branding 

Mengkaji Citra/Persepsi Kiwari 

Membentuk Kelompok Kerja 

Mengidentifikasi Daya Saing Wilayah 

Mengidentifikasi Kelompok Sasaran 

Menentukan Pesan Utama dan Identitas Bangsa/Wilayah 

Mengkaji Kesiapan 

Mengukur Kemajuan 



11 Mitos tentang Region Branding 
1. Kami telah mempunyai logo 

2. Dan kami telah memiliki tagline 

3. Kami akan membuat brand kami siang ini 

4. Lebih banyak riset lebih baik 

5. Kami tidak perlu persetujuan para pengambil kebijakan 

6. Kami tidak memerlukan konsultasi publik 

7. Kami tidak mampu melakukannya 

8. Kami dapat mengerjakannya sendiri 

9. Contoh iklan merupakan cara terbaik memilih tim perencanaan 

10. Branding hanya melibatkan bagian pemasaran 

11. Hanya anggaran yang besar yang dapat membangun brand 

 



5 CARA UNTUK MEMBUAT REGION BRANDING SUKSES 

• Jadilah Berbeda dari Pesaing yang ada 

• Katakan yang Sebenarnya 

• Stakeholder agar bersemangat tentang apa yang terjadi 

• Menunjuk Duta Daerah 
• Duta daerah sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya untuk para klien daerah 

tersebut 

• Duta daerah dapat menjalin networking 

• Duta daerah sebaiknya seseorang yang dikenal secara positif dan memiliki kemauan 
ataupun kesamaan dengan daerah tsb. 

• Peluncuran Region Branding adalah awal bukan akhir 
• Peluncuran logo ataupun tag line bukanlah akhir re-branding daerah tetapi merupakan awal 

kerja keras, agar merek daerah dapat dikenal. 

• Dalam pendekatan tradisional PELD region branding seringkali dilihat sebagai pembuatan 
desain grafis dari logo dlsb, dan jarang dilihat sebagai cara berperilaku atau cara untuk 
mencapai cita-cita dari daerah tersebut.  



Contoh-contoh Region Brand 

in Indonesia 











Region Brand Sumba Timur? 
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Kategori operator di dalam rantai nilai dan hubungan mereka 

Penyedia 

Input  

Khusus 

Petani, 

(produsen  

primer) 

Pengepak, 

Agro- 

industri 

Pedagang 

 

Perdagangan 

Mengantar 

Menditribusikan 

Menjual 

Konsumsi 

Menyiapkan 

Mengkonsumsi 

 

Input 

Khusus 

 
Menyediakan 

- peralatan 

- input 

Produksi 

Menumbuhkan, 

memanen. 

Memproduksi 

tahap primer dll. 

Pengolahan 

Mengklasifikasi 

proses 

Mengemas 

Konsumen  

jus nanas 

 

65 



Strategi Inovasi  dan Peningkatan Kualitas 

Pasar baru 

(mis.: organik atau di 

luar musim) 
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Strategi Penurunan Biaya 

Outlet /  

pasar baru, 

Harga stabil 

Manajemen &Teknologi 
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Input 
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Penyedia 

jasa 

eksternal 

Strategi Investasi  
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Strategi Redistribusi Nilai 

Produksi Perdagangan 
Pengolahan 

1 

Mengambil Alih Fungsi Pengolahan 

(Nilai tambah diperolehprodusen) 

Kontrak produksi, 

kontrak tanam … 

Ketentuan Kontrak 

Asosiasi  
Kekuatan tawar, 
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Produsen 

Primer 

  

Pedagang 

Pengecer 

Pusat 

Logistik, 

Industri 

Konsumen 

Akhir 

Pengolahan 

2 

69 



 

CONTOH-CONTOH PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL  

70 



Gbr 1. Proses Pengupasan 

Serabut Kelapa & Batok kelapa 

Gbr 2. Proses Pembersihan 

Daging Kelapa 

Gbr 3. Mesin proses penghancur 

daging kelapa  

Gbr 4. Tungku Proses 

Perebusan adonan 

PRODUK 

OLAHAN 

LIMBAH 

 DARI  

PROSES  

PEMBUATAN 

SELAI 

PRODUK ASAP CAIR 

DARI TEMPURUNG 

KELAPA 

PRODUK 

HANDYCRAFT 

DARI 

TEMPURUNG 

& SERABUT 

KELAPA 

PRODUK 

NATA DE 

COCO DARI 

AIR KELAPA 

SELAI KELAPA 

PRODUK BRIKET KELAPA 

KAMPOENG MANDIRI TEGALWARU BOGOR 

 INDUSTRI DARI BUAH KELAPA 
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• Komoditas yang dikembangkan : 20.000 hektar pada 

9 kecamatan, dengan Target 80.000 ton 

• Produksi saat ini 467,5 ton dari 1679,48 hektar 

• Off Taker potensial : Bulog 

• Dukungan program : 

 Pemerintah Daerah menyediakan lahan hibah 

seluas 4 hektar 

 Perum BULOG membantu pembangunan 

gudang penyimpanan 

 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 

membantu memfasilitasi pembiayaan dari 

Perbankan 

PENGEMBANGAN PRUKADES KABUPATEN HALMAHERA BARAT 
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• Komoditas yang dikembangkan : Jagung di atas 

lahan seluas 26.000 hektar 

• Target produksi 5 hektar  ton 

• Off Taker potensial : PT Salim Group, PT Segera 

Agro Nusantara 

• Dukungan Program : 

 PT. Salim Group membantu pembangunan 

sarana dan prasar pariwisata 

 PT Seger Agro Nusantara membantu mesin 

dryer 

 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 

memfasilitasi partnership pihak swasta, serta 

kerjasama dengan Bulog dan Himpunan Bank 

Milik Negara. 
Sumber: diolah dari berbagai sumber 

PENGEMBANGAN PRUKADES KABUPATEN MINAHASA UTARA 



TERIMA KASIH 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  

dan Transmigrasi 
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