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MEMBANGUN 50 KOTA 
DENGAN BASIS KOMPETENSI 
DAERAH

Riza Falepi ST, MT.

Dasar Pemikiran

QS Al A’raaf 96:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri dan bertaqwa, pastilah akan kami limpahkan 
kepada mereka berkah dari langit dan bumi

(Kurang bersyukur, ex: korea th 50 an punya GNP US$ 3/ kapita, mampu bangkit)

Porter : 

Setiap bangsa/daerah memiliki cara sendiri untuk membangun keunggulannya.

UU otonomi mengamanatkan eksekusi di di tingkat Kabupaten/kota
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Potensi

SDM: Budaya orang Minang sebagai 
Pedagang/pebisnis, tinggal peningkatan basis 
pendidikan � sesuai dengan basis kompetensi

Potensi existing: Tanah yang subur (given)                  
� Pertanian & Peternakan

Iklim yang tidak ekstrim, bahkan di saat P. Jawa 
kemarau, di Kab 50 Kota masih hujan

Potensi geografis: peluang market: Riau, Jambi, Batam, 
bahkan nasional & LN

Potensi networking: Peran perantau minang � G5 Inc.
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Tantangan

Paradigma

Kepemimpinan : 
persoalan nasional, 
bukan saja lokal

Tantangan balik modal 
dari bupati (rezim 

pemilu)

Pola kerja yang 
berorientasi terlalu ke atas, 
birokratis, dan tidak pro 

rakyat

Sebagian besar tanah 
berupa hutan lindung 

(±40%), sisanya kebanyakan 
ulayat

Sifat pemalas dan culas 
karena kondisi SDA yang 
“given”: indak ka maongok 

kalua badan do
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Apa itu basis kompetensi?

Polakerja dan 
kemampuan yang 

profesional, terukur dan 
mampu melakukan 

optimalisasi sumber daya

Productivity dan value 
creation

Fokus dan tersegmen 
dengan baik

Competitive advantage vs 
comparative advantage

Spesialisasi, ex : kita bukan 
Riau tapi 50 kota, tapi secara 
ekonomi seharusnya kita yang 
paling untung dengan adanya 
pembangunan besar-besaran 

di Riau
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Realita kebutuhan basis kompetensi

Keterbatasan APBD, berujung pada arisan tahunan > tidak fokus

Cara menang di era globalisasi

Transformasi birokrasi yang efisien > masyarakat industri

Tuntutan masyarakat terhadap pemimpin agar berbuat lebih 
banyak

Tuntutan masyarakat industri
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Dimulai dari mana ?

Dari Bupati, 
bukan pusat, 

sulit 
diharapkan

Perubahan 
paradigma 
birokrat 

Visi dan misi

Industriali-
sasi : perlu 
waktu 10-
20 th untuk 
rencana ke 

depan

Menuju 
sistem 
cluster 

(interkoneksi 
perusahaan, 
suplier & 
industri 
terkait)
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Output/outcome dari kebijakan

Visi dan Misi yang jelas, spesifik dan terjangkau

Bentuk peraturan yang jelas

Implementasi yang jelas dan terukur, jika perlu 
birokrasi  menerapkan ISO atau sejenis

Kebijakan anggaran, kepemimpinan dan segala 
sumber daya diarahkan

Tidak mematikan potensi di luar basis kompetensi
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Tugas Pemda

Membangun basis 
kompetensi daerah 
dengan arahan, 

kepemimpinan dan visi 
yang jelas

Menciptakan lingkungan 
yang mendukung 

produktivitas, seperti 
peraturan, iklim usaha 

yang baik dan 

Menciptakan iklim agar 
lahir lebih banyak 
pengusaha, bukan 

asosiasi rente

Memperkuat faktor 
endowment dan 

pendukung industri 
terkait
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Penutup

Basis kompetensi lahir dari niat yang baik dari pemimpin yang 
mampu menterjemahkan kondisi kekinian menjadi peluang bagi 
daerahnya

Di tingkat teknis ini tidak mudah, perlu komitmen, paradigma, dan 
arah yang jelas sesuai dengan realitas daerah ybs

Adalah hal yang aneh kalau tidak bisa diwujudkan sebuah basis 
masyarakat yang sejahtera karena kita memiliki faktor 
pendukung untuk maju
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