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Abstrak 

“Konsep Best Value potensi  daerah dalam ketahanan ekonomi nasional menghadapi persaingan 

global”. Pembangunan ekonomi dalam ketahanan nasional bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Indonesia harus menggali potensinya, sehingga menjadikan kekuatan dan 

ketahanan ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi persaingan global 

harus diperkuat dari peran pemeritah daerah. Kekuatan ekonomi nasional harus diberdayakan dari 

rakyat, banyak potensi yang dapat digali dari potensi pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan 

studi kasus di Pemerintah Kota Batu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, yang bertujuan 

untuk melihat konsep best value pemerintah daerah dalam pengembangan potensi ekonomi 

masyarakat. Hasil penelitian ini, pemerintah daerah harus memfokuskan potensi unit kerja yang 

menjadi best value, dan melihat sector yang harus digali, juga harus tanggap atas perbaikan dan 

pelayanan pada masyarakat yang sangat berperan dalam pengembangan potensi daerah. Peningkatan 

kesejahteraan terutama dari segi ekonomi yang stabil dan baik akan membawa dampak pada 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Kata kunci: konsep best value, potensi daerah, persaingan global 

 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Batu, dengan metode studi kasus pada tahun 2013 

sampai dengan tahun 2015. Melihat perkembangan ekonomi global yang semakin berkembang, 

Indonesia sebagai Negara yang besar memiliki sumber daya dalam segala bidang baik sumber daya 

manusia, alam, budaya dan segala yang dimiliki harus digali agar dapat bersaing di kancah internasional. 

Ketahanan ekonomi nasional merupakan kunci dalam mempertahankan nasional. Masyarakat yang 

sejahtera dalam bidang ekonomi akan menjamin kesejahteraan dan di semua sector. Pemerintah 

Indonesia didukung oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan semua sector pemerintahan. 

Ekonomi pemerintah daerah yang terdiri dari masyarakat daerah adalah pendukung ketahanan Negara. 

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mempertahankan ekonomi nasional.  

Indonesia mengharapkan terciptanya masyarakat yang sejahtera, sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang Undang Dasar 1945, pada alenia ke-4, yaitu, “ .dan untuk memajukan kesejahteraan umum…” 

yang kemudian diatur pada beberapa pasal pada batang tubuh Undang Undang Dasar 1945. Tahun 1998 

reformasi mengantarkan perubahan orientasi sentralistik menjadi desentralistik yang berujud 

disyahkannya UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi jiwa Undang-

Undang tentang Pemerintahan Daerah sesungguhnya adalah kesejahteraan melalui: pengembangan 
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potensi local; pengembangan kearifan local; mendekatkan pimpinan /perencanaan dengan (aspirasi) 

rakyat; mengembangkan budaya local; dan lain-lain. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  apakah konsep best value sudah dilaksanakan 

untuk mendukung potensi daerah, apakah kendala komponen best value berupa indicator kinerja yaitu: 

biaya pelayanan yang dibutuhkan; bagaimana tingkat penggunaan; indicator penggunaan; kualitas dan 

standar pelayanan yang diinginkan; cakupan pelayanan serta kepuasan pelayanan guna mendukung 

ketahanan ekonomi nasional menghadapi persaingan global. 

 Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep best value yang telah dilakukan 

pemerintah daerah Kota Batu dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional dalam upaya 

pengembangan potensi darerah. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk memecahkan masalah 

pengembangan potensi pemerintah daerah di Indonesia dalam menciptakan ketahanan ekonomi daerah 

untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi globalisasi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep best value menurut Mahmudi (2007) perluasan dari konsep Value For Money (VFM). 

Konsep VFM merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektifitas, dan efisiensi kinerja program, 

kegiatan dan organisasi. Konsep VFM seringkali diartikan sebagai pokok pengukuran kinerja sektor 

publik, yang intinya adalah rupiah di hargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya. Konsep 

best value suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintah memberi pelayanan public untuk 

memberikan pelayanan terbaik (best value). Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah hasus 

mengidentifikasi lalu mengelompokkan unit kerja yang termasuk kriteria unit kerja best value. Unit 

kerja tersebut harus fokus memberikan perbaikan pelayanan terus menerus dengan mengkombinasikan 

prinsip ekonomi, efisien dan efektif dalam pelayanan, dan tanggap atas kebutuhan masyarakat. Unit 

kerja tersebut tidak sebagai unit kerja penghasil pendapatan pemerintah daerah. Konsep best value 

mempunyai karakteristik utama yaitu penetapan serangkaian indikator kinerja untuk mengukur kinerja 

unit kerja pemberi layanan sebagai unit best value.  

Value for Money (2009) menurut Mardiasmo merupakan konsep pengelolaan organaisasi sector 

public yang mendasrakan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas.  

 

Gambar 1 

Skema Konsep Value for Money 

 
                                    Data: Mardiasmo 

 

 

Ekonomi Efisiensi Efektifitas

Nilai input (Rp) Input Output Outcome
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Mardiasmo (2009) mempertimbangkan agar dipahami konsep dasar indicator input,output dan outcome, 

kemudian indicator dapat berjalan memerlukan komponen indicator kinerja yaitu biaya pelayanan; 

tingkat penggunaan, indicator penggunaan; kualitas serta standar pelayanan; cakupan pelayanan; 

kepuasan. 

 Beberapa konsep best value dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan value for money dalam 

pengukuran kinerja organisasi sector public (unit kerja) sangat membantu agar dapat memberi pelayanan 

dengan tepat kepada masyarakat dan sesuai sasaran sehingga mutu pelayanan dapat tercipta dengan 

sumber daya yang dimanfaatkan secara ekonomis dan efisien.  Konsep best value menetapkan 

serangkaian indicator kinerja. Indikator kerja yang digunakan adalah indikator outcome (hasil), 

indikator input dan output (level kegiatan).  

 

Gambar 2 

Konsep Best Value 

 
                                      Data: Diolah 

 

Konsep best value diterapkan dalam mengembangkan potensi daerah dengan memperhatikan 

Unit Kerja di pemerintah daerah yang berperanan penting dalam pengembangan tersebut.  Potensi 

daerah adalah hal yang dimiliki oleh daerah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi daerah tersebut, 

antara lain wisata, pertanian, peternakan, seni, budaya, adat, kerajinan, kuliner, industry, dan sumber 

daya manusia. Sesuai UU No 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerah 

seluas-luasnya yang sesuai dengan hak dan kewajiban pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang 

mengetahui potensi daerahnya seharusnya dapat mengelola mengembangkan sehingga mempunyai daya 

saing di antara daerah lain untuk ketahanan ekonomi daerah kemudian menunjang ketahanan ekonomi 

nasional. Retnaningsih dan Rokhman (2012) menyimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam 

pengelolaan potensi daerah adalah melibatkan pihak yang terkait seperti masyarakat, media dan 

investor. Pemerintah juga harus merangkul pihak tersebut dalam menjalin hubungan yang saling 

menguntungkan demi peningkatan kualitas pengelolaan potensi daerah, dan sebagai upaya menjalankan 

prinsip good governance dalam manajemen potensi daerah. Negara yang terus berkembang dipengaruhi 

dari dalam dan luar negeri, tidak dapat dipungkiri dunia luar saling mempengaruhi baik positif maupun 

negatif, konsekuensinya adalah persaingan global dari perubahan tersebut. 

Persaingan global yang dihadapi Negara Indonesia harus didukung oleh pemerintah daerah dalam 

pemberdayaan daerah dan masyarakat daerah. Indonesia harus mempunyai strategi dalam globalisasi 

dunia, karena banyak perubahan yang harus dihadapi. Perubahan dalam globalisasi menciptakan kondisi 

Ekonomi Efisiensi Efektifitas Pelayanan

Nilai input (Rp) Input Output Outcome Indikator Indikator
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yang cepat, revolusi cyber hingga liberalisasi perdagangan, barang konsumsi dan jasa di seluruh dunia, 

ekspor berorientasi pertumbuhan merupakan fenomena globalisasi. Globalisasi menurut Sheffield 

(2013) sangat luas tidak hanya berkenaan dengan keragaman wilayah, budaya, manusia, namun juga 

berkenaan dengan keragaman pendekatan analitis yang dapat dipergunakan untuk mempelajarinya. 

Globalisasi yang diungkapkan oleh Cuterela (2012) dapat dikaitkan pada hubungan lokal, nasional dan 

regional, pada satu sisi sebuah hubungan yang dibuat antara hubungan social dan ekonomi, diatur oleh 

lokal atau nasional, di sisi lain berhubungan dengan sosial dan ekonomi dan direlisasikan sebagai 

jaringan dalam skala yang lebih luas pada hubungan yang saling mempengaruhi dalam skala regional 

dan global. Globalisasi dapat juga berarti proses perubahan sebagian atau sementara, dimana didirikan 

dasar perubahan manusia dalam organisasi, saling berhubungan dan memperluas aktivitas manusia ke 

luar daerah dan negara. 

Potensi daerah menurut Nazwar dan Sirojuzilam (2013) mengungkapkan bahwa perbedaan 

potensi berdasarkan sumber daya wilayah yaitu infrastruktur, transportasi, pengeluaran pemerintah, 

pendidikan, sumber daya pemerintah, pendidikan, sumber daya manusia, kepadatan masyarakat, 

investasi, heterogenitas masyarakat dan sumber daya alam.  Potensi daerah yang ada dan berbeda-beda 

sangat menunjang ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi globalisasi.  

Faktor pendukung kekuatan ekonomi Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah, namun 

tidak tersebar rata di seluruh daerah Indonesia dan hal ini sudah teratasi dengan: subsidi pada daerah 

dengan pertumbuhan ekonomi negative; pasar konsumen yang besar bahwa Indonesia sebagai urutan 

pasar ke 18 dari 201 negara di dunia; daya beli masyarakat yang tinggi dilihat karena iklim usaha serta 

iklim kompetisi yang sehat.  

                                       

METODE 

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tahap pertama 

Penetapan Kasus yaitu menetapkan tema dengan alasan dan tujuan, kemudian menetukan tipe intrinsik. 

Kemudian penentuan pumpunan studi kasus yaitu aspek yang disorot; informasi yang diperlukan; cara 

yang akan ditempuh; lembaga yang akan ditetapkan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode studi 

kasus Miles dan Huberman (2007) beranggapan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan secara 

bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan 

data bersumber dari informasi yang diperoleh berupa data, catatan dari interview, observasi. Informasi 

dari lapangan langsung dan interview, kemudian interview dan observasi. Reduksi data sebagai proses 

pemilihan, pengabstrakan dan transformasi data kasar selama penelitian berlangsung. Penyajian data 

sebagai alur yang penting kedua sebagai sekumpulan informasi tersusun kemudian menganalisis atas 

pemahaman penyajian data. Tahap selanjutnya adalah Menarik Kesimpulan/Verifikasi dengan 
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memverifikasi kesimpulan yaitu, meninjau ulang catatan lapangan, tukar pikiran untuk mengembangkan 

kesepakatan intersubjektif. 

 

                                          Data : Miles dan Huberman 

Kasus yang ditemukan adalah untuk mengetahui potensi daerah yang telah dikembangkan  pada 

tahun 2012 sampai dengan 2016 dan harus dikembangkan setelah tahun 2017 oleh pemerintah daerah 

untuk menunjang ketahanan ekonomi nasional menggunakan konsep best value. Sumber data antara lain 

dari wawancara, dan narasumber dipilih berdasarkan jangka waktu tinggal di Kota Batu, usaha yang 

dijalankan, juga dari sisi kemampuan menjawab dan keterbukaan atas masalah. Nama narasumber 

adalah nama samaran. 

 

 

                                     Data: Diolah 

 

HASIL  

 Konsep best value pengembangan potensi daerah harus diidentifikasi dari Pemerintah daerah 

sebagai bagian dari Negara. Pemerintah daerah harus menetapkan Visi Misi dalam pembangunan daerah 

yang sumber data seharusnya diambil dari PDRB Kota, sehingga didapatkan data yang valid. Potensi 

yang ada seharusnya dikembangkan kemudian menggali potensi yang mendukung. Sektor-sektor yang 

berpotensi daerah berbeda-beda, sehingga daerah harus jeli dalam melihat, menggali potensi tersebut. 

Pemerintah daerah melalui Unit kerja melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan 

memperhatikan terutama Unit Kerja best value (dalam hal ini adalah 160ocus pengembangan potensi 

Pengumpulan Data

Observasi, wawancara , dokumen

Penyajian Data

Reduksi Data Proses menggabungkan informasi

Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Proses pemilihan, penyederhanaan, 

pengabstrakkan dan transformasi 

data kasar

Menguji kebenaran, kecocokan 

menjadi valid

Analisa Data

Gambar 3

No Nama Peran Lama tinggal

1 Amin Masyarakat 10 tahun

2 Ningsih Masyarakat 15 tahun

3 Gunawan Pelaku usaha (rafting) 12 tahun

4 Siti Pelaku usaha (travel) 17 tahun

5 Budi Petani organik 20 tahun

6 Warso Petani organik 19 tahun

Narasumber  

Tabel 1
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daerah). Masyarakat daerah adalah tujuan pemerintah daerah dalam konsep best value agar tercipta 

kesejahteraan yang mendukung ketahanan ekonomi nasional dan mampu menghadapi persaingan 

global. 

Pembangunan nasional tidak akan berhasil apabila pemerintah daerah lalu desa/kelurahan 

sebagai satuan terkecil pemerintahan tidak tersentuh pembangunan oleh. Tahun 2015 hasil 

pembangunan di Kota Batu telah dapat dirasakan. Hasil tersebut dapat dilihat dari status desa di Kota 

Batu telah mencapai tingkat swasembada. Hal tersebut dilihat dari desa/kelurahan di Kota Batu memiliki 

partisipasi yang baik dan kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya. 

 

 

                                     Data: Diolah 

Masyarakat adalah sentral sasaran pembangunan, masyarakat yang besar merupakan potensi 

yang besar pula. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan 

ekonominya. Potensi daerah didukung oleh pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan kemakmuran 

masyarakat. Pemerintah daerah dalam rangka mengetahui potensi daerah Kota Batu meninjau dari data 

laju pertumbuhan masing-masing sector ekonomi Kota Batu. Tingkat pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan adalah rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoral, suatu sector jika mempunyai 

peranan yang dominan tetapi jika perkembangan lambat, maka akan menghambat pertumbuhan 

ekonomi keseluruhan. Jika sector mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi, maka sector tersebut akan 

menyebabkan tingkat pertumbuhan juga tinggi. Berikut sector terkait laju pertumbuhan ekonomi di Kota 

Batu: 

Sesuai Visi Misi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Melihat PDRB 

Mengembangkan potensi pada Unit Kerja 

Konsep Best Value Poin Pokok : Ekonomis, Efisien, Efektif

Memperhatikan: Pelayanan dari Unit Kerja Best Value

Masyarakat Daerah Sejahtera dengan ketahanan ekonomi daerah

Nasional Terwujud Ketahanan Ekonomi Nasional

Dunia Persaingan Global

Gambar 4

Alur Pikir Konsep Best Value Potensi Daerah                                                             

Dalam Ketahanan Ekonomi Nasional Menghadapi Persaingan Global
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                                     Data : BPS 

 

Secara umum pertumbuhan ekonomi di Kota Batu tahun 2015 adalah 6,69%. Pertumbuhan 

tertinggi di sector pembangunan sebesar 10,1%, kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum 

sebesar 9,53%, sector transportasi dan pergudangan 8,18%. Sektor industri pengolahan sebagai sector 

keterkaitan hulu-hilir terbesar belum mencerminkan sebagai sector yang kuat. Belum optimalnya sector 

industry pengolahan Kota Batu, memberikan momentum yang baik untuk peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dalam peningkatan potensi daerah. Beberapa faktor yang meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi meningkat yaitu: sebagai daerah otonom baru sehingga banyak dilakukan pembangunan; 

sebagai kota agrowisata dimana selain membangun beberapa obyek wisata, selain membangun obyek 

wisata juga membangun hotel dan jasa akomodasi lainnya sehingga menunjang pariwisata. Pergerakan 

roda perekonomian juga harus didukung dan telah didukung oleh sector pariwisata yaitu multiplier 

effect. Kota Batu berada pada lokasi strategis dan tujuan utama wisata di jawa Timur, sehingga sector 

Perdagangan besar dan eceran; penyediaan jasa akomodasi dan makan minum menjadi sangat potensial 

untuk dikembangkan menjadi potensi daerah sebagai penunjang pada kegiatan wisata di Kota Batu. 

 Berikut upaya penggalian potensi daerah sesuai dengan Visi Batu tahun 2012 sampai tahun 

2017 : Kota Batu Sentra Pertanian Organisasi Berbasis Kepariwisataan Internasional Ditunjang oleh 

2012 2013 2014 2015

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,82 1,58 3,26 3,44

2 Pertambangan dan penggalian 2,85 2,92 3,22 2,58

3 Industri Pengolahan 6,66 7,43 6,95 7,49

4 Pengadaan Listrik dan Gas 11,98 6,57 4,92 1,74

5 7,27 6,48 4,73 5,68

6 Konstruksi 11,29 11,20 11,31 10,01

7 9,11 9,12 6,41 6,67

8 Transportasi dan Pergudangan 8,32 8,77 9,04 8,18

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,09 7,63 10,02 9,53

10 Informasi dan Komunikasi 9,71 10,05 7,70 7,85

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 9,08 10,46 6,86 6,46

12 Real Estate 9,42 9,68 7,75 5,04

13 Jasa Perusahaan 5,25 7,13 8,61 6,26

14 3,16 2,46 0,79 4,70

15 Jasa Pendidikan 8,72 9,36 7,10 4,15

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,10 8,58 9,28 3,49

17 Jasa Lainnya 5,37 6,40 6,69 6,62

PDRB 7,26 7,28 6,90 6,69

Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Tahun 2012-2015

Tabel 2

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang

Perdagangan besar dan eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib

NO SEKTOR
TAHUN
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Pendidikan yang Tepat Guna dan Berdaya Saing, Ditopang oleh Sumber Daya (Alam, Manusia dan 

Budaya) yang Tangguh, Diselenggarakan oleh Pemerintahan yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai oleh 

Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dituangkan ke dalam misi-misi 

yaitu Pertama: Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama; Kedua: Reformasi birokrasi dan tata 

kelola pemerintahan; Ketiga: Mengembangkan pertanian organil dan perdagangan hasil pertanian 

organic; Keempat: meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kepariwisataan 

internasional; Kelima: optimalisasi investasi daerah; Keenam: peningkatan kualitas pendidikdan 

lembaga pendidikan; Ketujuh: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; Kedelapan: pengembangan 

infrastruktur (sector fisik) khususnya perkantoran, fasilitas public, prasarana dan sarana lalu lintas; 

Kesembilan: meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat; Kesepuluh: menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan 

demokratis; Kesebelas: pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM. 

Kelompok unit yang dikelompokkan sebagai Unit Best Value pada tahun 2012 sampai 2017 

sesuai dengan Visi, Misi Kota Batu adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Dinas Pariwisata. 

Konsep best value yang diterapkan adalah serangkaian indicator kinerja untuk mengukur kinerja unit 

kerja pemberi layanan sebagai unit best value. 

Dinas Pertanian dan Kehutanan masuk dalam misi 3, yaitu mengembangkan pertanian organik 

dan perdagangan hasil pertanian organic, dengan tujuan : mewujudkan pertanian organik berwawasan 

kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan Mewujudkan perdagangan hasil 

pertanian organik. Dinas Pariwisata masuk dalam misi 4: meningkatkan posisi peran dari Kota Sentra 

Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan Internasional dengan tujuan: mewujudkan Kota Batu menjadi 

kota tujuan pariwisata internasional. 

 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei  
2017 

 

164 

 

 

 

Menurut Penilaian provinsi Jawa Timur (2017) Bapak Dwi Suyantono menyampaikan capaian 

target sudah sangat baik, tetapi sasaran dan indicator Kota Batu terlalu banyak, sehingga akan lebih baik, 

efektif dan efisien jika dilakukan perampingan jumlah sasaran dan indicator. Hasil evaluasi 

permasalahan SAKIP untuk tahun 2016 sebagai berikut hasil evaluasi masih banyak yang belum 

spesifik; belum memonitor perjanjian kinerja sebagai rencana aksi; belum menginformasikan program 

yang telah dijalankan. 

Tabel berikut adalah Sasaran strategis,indikator, target dan capaian tahun 2016, karena untuk 

melihat target tahun 2017. Untuk tahun 2012 sampai tahun 2015 sudah terlampaui. 
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Tabel 4 

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2016 

 

TAHUN 2016

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA %

1 Terwujudnya perubahan pola pikir 

petani dari pertanian non organik 

menjadi pertanian organik. 

Jumlah petani yang menerapkan sistem 

pertanian organik

420.00  petani 299.00 petani 71.19

Jumlah paket pengembangan kawasan 

organik

14.00  paket 14.00 paket 100.00

Luas kawasan organik 140.00  ha 117.50 ha 83.93

Luas revitalisasi lahan pertanian 0.00 ha 0.00 ha 0.00

Cakupan Lahan Intensifikasi 

Pekarangan Organik (IPO)

1.00 dusun/desa 1.00 dusun/desa 100.00

Jumlah demplot organik 4.00 demplot 1.00 demplot 25.00

Jumlah sarana produksi organik yang 

didistribusikan kepada petani

40.00 paket 41.00 paket 102.50

Persentase pengurangan penggunaan 

pestisida dan pupuk kimia 

100.00 % 80.00 % 80.00

3 Terwujudnya produk pertanian 

organik

Persentase produk pertanian organik 

terhadap total produk pertanian

22.92  % 23.96  % 104.53

4 Terwujudnya diversifikasi 

pertanian organik

Jumlah jenis tanaman yang dikelola 

secara organik

22.00  jenis 23.00  jenis 104.55

5 Terwujudnya pasar induk 

agribisnis

Cakupan upaya pemasaran hasil 

produksi pertanian

6.00  kegiatan 8.00  kegiatan 133.33

6 Tersertifikasinya produk pertanian 

organik yang dihasilkan 

Jumlah produk pertanian bersertifikat 

organik

3.00 produk 4.00 produk 133.33

2 Terwujudnya sistem bertani 

organik. 

SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

TARGET REALISASI
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Dilihat dari hasil tersebut sudah sangat baik pencapaian target sampai dengan tahun 2016.  

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA %

7 Meningkatnya kualitas dan 

kuantitas hasil pertanian organik 

dengan memfokuskan pada aspek 

penelitian, pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi  

Jenis pemeriksaan laboratorium yang 

dilakukan pada kawasan organik

0.00 jenis 0.00 jenis 0.00

Jumlah pelatihan/bimtek/sosialisasi 

yang diikuti oleh petani/pelaku 

agribisnis

27.00 kegiatan 30.00 kegiatan 111.11

Jumlah kelompok tani/gapoktan yang 

dikukuhkan

2.00 klmpk tani/ 

gapoktan

1.00 klmpk tani 50.00

Jumlah pelatihan/bimtek yang diikuti 

oleh penyuluh

2.00 kegiatan 16.00 kegiatan 800.00

Persentase peningkatan sarana 

prasarana untuk penyuluhan 

10.00 % 84.31 % 843.10

Jumlah tema leaflet/majalah/buku yang 

dibuat

6.00 tema 3.00 tema 50.00

Jumlah website/program tentang 

pertanian yang bisa diakses oleh 

masyarakat dan pelaku agribisnis

1.00 program 1.00 program 100.00

11 Meningkatnya sarana dan 

prasarana pertanian 

Persentase  sarana dan prasarana 

pertanian yang difasilitasi oleh dinas

10.00 % 41.06 % 410.60

12 Terfasilitasinya pemasaran hasil-

hasil pertanian. 

Jumlah saluran pemasaran produk 

pertanian 

6.00 saluran 5.00 saluran 83.33

13 Meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi dari sektor pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap 

total PDRB  

18.39 % 16.30 % 88.64

Persentase peningkatan produktivitas 

komoditas padi palawija

2.00 % -0,08 % #VALUE!

Persentase peningkatan produktivitas 

komoditas hortikultura

2.00 % 7.91 % 395.50

15 Meningkatnya daya saing produk 

pertanian terutama organik dalam 

persaingan pasar lokal, regional, 

dan nasional.

Persentase meningkatnya permintaan 

pasar terhadap produk pertanian 

terutama organik 

9.00 % 8.00 % 88.89

Jumlah promosi atas hasil produk 

pertanian unggulan daerah 

5.00 pameran 5.00 pameran 100.00

Jumlah fasilitasi kerjasama 

regional/nasional penyediaan hasil 

produksi pertanian

1.00 paket 1.00 paket 100.00

Persentase peningkatan produksi 

daging

6.00 % -27,05 % #VALUE!

Persentase  peningkatan produksi susu 2.00 % 3.17 % 158.50

Persentase  peningkatan produksi  telur 2.00 % 18,10 % #VALUE!

Produksi perikanan 65.01 ton 61.50 ton 94.60

Jumlah promosi atas hasil produksi 

peternakan/perikanan

2.00 kegiatan 2.00 kegiatan 100.00

Jumlah penyuluhan/bimtek/pelatihan/  

workshop terkait pemasaran hasil 

produksi peternakan/perikanan

3.00 kegiatan 3.00 kegiatan 100.00

Angka konsumsi ikan 17.78 kg/kap/thn 16.32 kg/kap/thn 91.81

19 Terwujudnya pemanfaatan potensi 

sumber daya hutan

Produksi hasil hutan non kayu 314.12 ton 209.24 ton 66.61

20 Terwujudnya perencanaan 

pengembangan hutan

Unit Rancangan Teknis RLKT yang 

tersusun

8.00 unit 10.00 unit 125.00

Rehabilitasi hutan dan lahan 30.00 ha 50.00 ha 166.67

Kerusakan kawasan hutan 0.03 % 0.00 % 0.00

Jumlah dam penahan yang terbangun 3.00 unit 8.00 unit 266.67

Frekuensi tim dalam menjaga 

kelestarian sumber daya alam hayati

2.00 kali/tahun 2.00 kali/tahun 100.00

Jumlah penyuluhan kepada masyarakat 

mengenai dampak kerusakan hutan

3.00 penyuluhan 4.00 penyuluhan 133.33

22 Terwujudnya perlindungan dan 

konservasi sumber daya hutan

TARGET REALISASI

17 Dihasilkannya produk peternakan 

dan perikanan yang jenis, jumlah 

dan kualitasnya dibutuhkan oleh 

masyarakat umum dan industri. 

18 Meningkatnya pemasaran hasil 

produksi peternakan/perikanan 

21 Terwujudnya rehabilitasi hutan 

dan lahan

10 Tersampaikannya informasi 

pertanian secara terus menerus 

kepada semua pelaku agrobisnis 

dan masyarakat melalui sistem 

informasi.

14 Meningkatnya produktivitas 

komoditas pertanian 

16 Meningkatnya upaya pemasaran 

hasil produksi pertanian terutama 

organik

8 Meningkatnya kuantitas dan 

kualitas hasil pertanian khususnya 

organik melalui peningkatan 

kemampuan petani dan penguatan 

lembaga pendukungnya. 

9 Meningkatnya kualitas dan 

kuantitas penyuluhan yang dapat 

diberikan kepada petani. 
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Berikut sasaran,indikator, formula Dinas Pertanian: 

Sasaran 1 terwujudnya sistem bertani organik , Indikator: Jumlah paket pengembangan kawasan organik  

formula: Jumlah paket kegiatan pengembangan kawasan organik 

Sasaran 2 terwujudnya produk pertanian organic, indicator : persentase produk pertanian organic 

terhadap total produk pertanian, formula:  

Jumlah produk pertanian 
x 100% 

jumlah produk pertanian 

 

Berikut sasaran,indikator, formula Dinas Pariwisata: 

Sasaran 1 terwujudanya generasi muda yang memegang prinsip tradisional dan kearifan lokal 

terwujudnya sistem bertani organik ,  

Indikator: jumlah sosialisasi nilai budaya kepada masyarakat  

formula: jumlah sosialisasi nilai budaya kepada masyarakat dalam 1 tahun 

Indikator: Cakupan fasilitasi seni budaya 

Formula: Jumlah kegiatan fasilitasi seni budaya dalam 1 tahun 

Indikator: Cakupan gelar seni 

Formula: Jumlah cakupan gelar seni dalam 1 tahun 

Indikator: misi kesenian /kebudayaan 

Formula: Jumlah pengiriman misi kesenian dalam 1 tahun 

Sasaran 2 peningkatan sarana dan prasarana seni budaya 

Indikator: cakupan sumberdaya manusia senibudaya 

Formula: jumlah ketersediaan sumber daya manusia seni tahun berjalan 

Indikator: cakupan seni tempat seni budaya 

Formula: jumlah ketersediaan tempat seni budaya di kota batu tehun berjalan 

Indikator:cakupan organisasi dan seni budaya 

Formula : jumlah organisasi seni budaya di kota Batu 

 

Semua sasaran, indicator dan formula Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas Pariwisata 

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayaan dan Aparatur Negara No 38 Tahun 2012 dan sesuai 

dengan Perwali No 78 Tahun 2013. Semua sudah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku dan hasil 

capaian kinerja rata-rata tahun 2016 adalah Sangat efisien. 
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Tabel 5 

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2016 

 

 
 

 

 

 

SKPD      : DINAS PARIWISATA

TAHUN  : 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET 

SATUAN

CAPAIAN 

KINERJA
%

Kepuasan wisatawan akan 

produk pariwisata

Jumlah sosialisasi nilai budaya 

kepada masyarakat

0 0 0

Benda, Situs dan Kawasan Cagar 

Budaya yang dilestarikan

1 1 100

Cakupan kajian seni budaya 53 40 75

Cakupan fasilitasi seni budaya 42 57 136

Cakupan gelar seni 75 75 100

Misi kesenian / kebudayaan 100 100 100

Cakupan sumberdaya manusia seni 

budaya

25 38 150

Cakupan tempat seni budaya 50 50 100

Cakupan organisasi seni budaya 100 100 100

Jumlah pembinaan terhadap 

elemen masyarakat dalam upaya 

pelibatan masyarakat dalam 

mendukung parwisata

2 2 100

Keter-penuhan standar 

kepariwisataan internasional

1 0 0

Dikenalnya keunggulan dan 

kenyamanan wisata Kota 

Batu

Jumlah kunjungan wisata *) 3,216,608 3,138,875 98

Terwujudnya SDM 

Kepariwisataan dengan 

standarisasi internasional

Jumlah SDM Pariwisata yang 

mendapat pembinaan

15 25 167

Jumlah obyek wisata unggulan 

berbasis budaya lokal dan 

agrowisata

1 1 100

Jumlah restoran 21 46 219

Jumlah rumah makan 56 18 32

Jumlah penginapan / hotel 447 94 21

Kota Batu sebagai destinasi 

wisata internasional "Batu 

Destination" berbasis 

budaya lokal dan agrowisata

Perlindungan, 

Pengembangan, dan 

Pemanfaatan Seni Budaya

Penguatan citra industri 

pariwisata Kota Batu dalam 

industri pariwisata 

internasional



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei  
2017 

 

169 

 

PEMBAHASAN 

Globalisasi menjadi kenyataan dalam kehidupan yang tidak mungkin dihindari karena proses 

berlangsung menyebar dan berlangsung di semua sector. Globalisasi dalam sector politik, ekonomi, 

budaya, social, ekologi, hukum, agama kepercayaan, komunikasi informasi. Globalisasi di sector 

ekonomi  merupakan salah satu proses ekonomi dimana semua Negara di dunia menjadi satu pasar yang 

tidak ada lagi batas wilayah Negara. Globalisasi menurut Sukmayani (2008) merupakan gejala yang 

terjadi dalam kehidupan manusia akibat pengaruh yang sifatnya mendunia dan faktor pendorong 

munculnya globalisasi di berbagai Negara adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

integrasi ekonomi.  Soyomukti (2008) menyatakan negara-negara dengan perkembangan Iptek yang 

sangat pesat ingin menguasai perekonomian di Negara lainnya. Menurut Murni (2013) globalisasi akan 

membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi yaitu produksi global dapat ditingkatkan; 

meningkatnya kemakmuran masyarakat dalam suatu Negara; meluaskan pasar untuk produk dalam 

negeri; dapat memperoleh banyak modal dan teknologi yang lebih baik; menyediakan dana tambahan 

untuk pembangunan ekonomi serta dampak negative yaitu: menghambat pertumbuhan sector industry; 

memperburuk neraca pembayaran; sector keuangan semakin tidak stabil; memperburuk prospek 

ekonomi jangka panjang. Upaya dalam menghadapi dampak globalisasi pada bidang ekonomi 

khususnya diungkapkan oleh Pasaribu (2015) dengan penyesuaian kebijakan ekonomi, yang diperlukan 

adalah meningkatkan kemampuan industry berpengetahuan; penyesuaian pengembangan institusi yaitu 

dengan penyesuaian kepemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat, berlihnya pelaksanaan 

menjadi bimbingan, pola kepemimpinan desentralisasi, sikap kerja menjadi preventif, visi untuk jangka 

panjang. 

Pelayanan dalam The New Public Service (NPS) oleh Denhardt dan Denhardt (2007) 

menyebutkan tujuh prinsip penerapannya yaitu Serve citizens, not customers adalah melayani 

masyarakat sebagai warga negara bukan pelanggan, pajak yang dibayar warga menjadikan warga 

pemilik negara bukan pelanggan; Seek the public interest adalah memenuhi kepentingan public, 

perbedaan kepentingan public sangat kompleks namun Negara tidak boleh melimpahkan tanggung 

jawabnya untuk memenuhi kepentingan public; Value citizenship over entrepreunership adalah 

mengutamakan warganya dalam wirausahaan; Think strategically, act democratically adalah berpikir 

strategis dan bertindak demokratis dimana pemerintah harus dapat bertindak cepat dalam penyelesaian 

persoalan public; Recognize that accountability is not simple adalah menyadari akuntabilitas yang 

kompleks bahwa pertanggungjawaban sebagai proses yang tidak mudah dan terukur sehingga harus 

dilakukan dengan cara dan metode tepat; Serve rather than steer adalah melayani bukan mengarahkan 

bahwa pemerintah tidak hanya mengarahkan tapi juga melayani warga; Value people, not just 

productivity adalah mengutamakan kepentingan masyarakat tidak hanya produktivitas meskipun 

bertentangan dengan produktivitas.  
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Prinsip NPS tersebut harus melibatkan peran masyarakat dalam proses pemerintahan. Potensi 

daerah yang akan dikembangan dapat digali dari keterlibatan masyarakat. Menurut Djohanputro (2008) 

jika kita ingin mengembangkan dan mendorong perusahaan Indonesia dalam ekspansi ke luar negeri, 

kita harus mencari keunggulan dengan pendekatan dua konsep yaitu keunggulan komparatif dan 

ketidaksempurnaan pasar kemudian perbaikan dalam teknologi diperbarui, meningkatkan sumber daya 

manusia, stabilitas makro dipulihkan. 

Pemerintah Daerah Kota Batu mempunyai Visi: Kota Batu sentra pertanian organik berbasis 

kepariwisataan internasional ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang 

oleh sumber daya (alam, manusia dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang 

baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi 

tersebut dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kota Batu dengan merumuskan sasaran strategis, 

indicator kinerja dan target ; kemudian Implementasi dengan pengukuran kinerja; lalu dilakukan 

pelaporan kinerja atas pencapaian hasil dan penggunaan dana; kemudian evaluasi kinerja sebagai hasil 

penilaian kinerja.  

Visi telah diterjemahkan ke dalam Sasaran strategis, dan indicator kinerja, namun Unit kerja 

yang ditentukan sebagai branchmark atau sebagai Unit Best Value adalah Dinas Pariwista dan Dinas 

Pertanian dan Kehutanan untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan sumber data 

wawancara dengan Bagian Organisasi selaku Kepala Bidang ……(2017) mengungkapkan bahwa “dari 

semua Misi setelah terjemahan dari Visi Kota, memang focus utama adalah Disparta dan Distanhut 

karena dua pokok Unit Kerja tersebut merupakan tonggak utama dari Visi Kota Batu”. 

Kemudian mengenai pelayanan Disparta kepada masyarakat sudah dirasakan cukup baik, 

berikut wawancara dengan masyarakat: Amin (2017) tentang pariwisata Kota Batu “ kota Batu sekarang 

sangat berubah, lebih indah dan ramai dikunjungi wisatawan , saya sangat senang dengan perubahan 

kota ini” dan ungkapan dari masyarakat lain tentang Kota Batu Ningsih (2017) “ Memang sangat 

berbeda tampilan Kota Batu saat ini, sangat berubah disbanding lima tahun sebelumnya…sangat pesat, 

sehingga rakyatpun merasakan dampaknya, mempunyai pekerjaan lain selain bertani”. Kemudian 

kepada pelaku usaha pariwisata seperti pengelola rafting yang ada di Kota Batu Gunawan (2017) “Kami 

mempunyai usaha baru yang dapat menyokong kehidupan masyarakat sekitar, lalu dibantu pemkot 

untuk memasarkan, tapi kendala adalah jalan yang macet jika liburan, kami sangat kerepotan dengan 

macetnya jalan dalam antar jemput pelanggan rafting”. Dalam bidang transportasi Siti (2017) “Sangat 

mendukung atas perubahan menjadi kota wisata…tetapi jalanan macet jika libur panjang sangat 

mengganggu ketepatan antar pelanggan, semoga ada perubahan jalur jalan di kota ini” 

Pertanyaan tentang perubahan pertanian di kota Batu kepada masyarakat Budi (2017)yang 

dijawab  “Pertanian yang dulu kota apel, sekarang berubah menjadi pertanian organic, ya saya 

mengikuti saja…walaupun agak rumit dalam pemasaran pada awalnya, tetapi pemkot membantu 
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menyediakan pasar organic, sehingga jadi penjualan lancar”. Jawaban tersebut menggugah peneliti 

untuk bertanya kepada Pak Warso (2017) dan dijawab “Saya juga beralih menjadi petani sayuran 

organic, syukurlah hasilnya juga baik..sementara kami juga mengirim hasil ke luar kota, dan dalam 

waktu dekat saya juga ingin seperti yang lain menanam buah organic seperti jeruk dan strawberry”.  

Jawaban masyarakat tersebut mencermikan kepuasan dari masyarakat atas pelayanan seperti 

adanya pasar organic, upaya pemasaran , pelayanan pupuk , pelayanan edukasi atau pelatihan dari 

Distanhut. Sementara dari pelayanan Disparta diungkapkan bahwa  perubahan menjadi kota wisata batu, 

sangatlah membanggakan dan terjadi perubahan kesejahteraan masyarakat akan dampak wisata. 

Pariwisata yang menggeliat di kota Batu merupakan sinergi dari pemerintah, swasta dan masyarakat. 

Pemerintah harus dapat mengelola keadaan yang sudah baik, swasta sebagai pemodal yang utama dan 

kuat sangat berperan dalam peningkatan ekonomi daerah, peran masyarakat tidak dapat dipungkiri 

sangat membantu dalam perubahan yang berlangsung sampai dengan saat ini. 

Perhatian yang harus dikembangkan dalam pengembangan potensi daerah adalah pendukung 

pariwista dan pertanian sebagai ikon Unit Best value. Berdasarkan PDRB dapat dilihat bahwa potensi 

yang dapat dikembangkan adalah sector pengolahan, makan dan minum. Unit kerja yang mendukung 

adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, juga Dinas pendidikan. Meningkatnya usaha 

dalam pengembangan potensi daerah akan dapat memberi nilai tambah kepada masyarakat. 

Menurut A.H.J Helming dikutip Sriwahyuni (2013) pembangunan ekonomi local adalah proses 

kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha 

mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan 

ekonomi pada wilayah tertentu. Kriteria ekonomi local adalah: bahan baku dan sumber daya lokal; dapat 

digerakkan oleh masyarakat local sesuai dengan kemampuan masyarakat local; melibatkan sebagian 

besar masyarakat local; skala pelayanan kecil ditunjukkan oleh jumlah investasi dan jumlah tenaga 

kerja; terdapat kelompok kegiatan ekonomi; terdapat keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lain dan 

memunculkan wiraswata baru. 

Masyarakat pemerintah kota sebagai sumber daya utama kekuatan negara, sebagai titik poin 

potensi negarayang harus digali dan dikembangkan. Potensi daerah harus dilihat dari sector yang akan 

dikembangkan menjadi penunjang sector utama daerah. Kota Batu sebagai Kota Wisata Kota Batu, telah 

diakui keberadaannya sebagai ikon wisata di Jawa Timur dan mencanangkan untuk go internasional. 

Potensi daerah yang dimiliki melihat PDRB Kota Batu harus mendorong unit kerja yang bersinergi 

dengan kegiatan wisata tersebut, dan menggali yang belum maksimal.  

Dinas Pariwisata telah berperan aktif sebagai unit kerja sehingga pada kurun waktu sampai 

dengan tahun 2015 telah terjadi kenaikan signifikan dalam bidang pariwisata. Pariwisata yang 

merupakan potensi daerah di Kota batu. Kondisi perekonomian daerah dari tahun 2012 sampai dengan 
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tahun 2015 sebagai berikut mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 6,71% jika dibandingkan 

tahun 2014, namun masih jauh di atas rata-rata angka pertumbuhan ekonomi propinsi dan nasional.   

Sedangkan angka inflasi Kota Batu tahun 2015 sebesar 3,90% sedikit lebih tinggi dibandingkan 

inflasi Jawa Timur dan nasional, tetapi masih di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi kota Batu. Untuk 

kemiskinan tahun 2015 sebesar 3,67% jauh di bawah propinsi dan nasional. 

 

Grafik 1 

Pertumbuhan Ekonomi 

Lasi  

 

Tabel 6 

Tingkat Inflasi tahun 2012 – 2015 Kota Batu 

 
 

Pendapatan perkapita penduduk terus meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 PDRB ADHB 

perkapita sebesar Rp. 57.538.000,-/tahun 
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Tabel 7 

PDRB Kota BAtu Tahun 2012-2015 

 
 

Penerapan konsep best value belum ditemukan dalam penelitian pengembangan potensi daerah, yang 

banyak ditemukan adalah value for money, sehingga sangat menarik untuk dikembangkan konsep best 

value. Beberapa penelitian tentang value for money Liando,Elia dan Elim (2014) mengemukakan dalam 

analisis kinerja dengan metode value for money yang mengemukakan efisiensi anggaran. Kemudian 

Astuti, Icih (2014) mengemukakan penerapan akuntansi sector public dalam value for money sangat 

sesuai untuk transparansi, akuntabilitas di RSUD Kabupaten Subang 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Globalisasi adalah sebuah percepatan dan intensifikasi dalam interaksi dan perpaduan antara 

perusahaan, pemerintah dan orang-orang dari negara yang berbeda. Globalisasi adalah suatu proses 

meningkatnya jalinan internasional dalam mempertahankan identitas kenegaraannya, namun tetap 

bergantung satu dengan lainnya. Potensi daerah yang dimiliki diharapkan agar daya saing daerah 

semakin meningkat. Konsep daya saing merupakan konsep yang mengukur dan membandingkan 

seberapa baik suatu daerah dalam menyediakan iklim tertentu yang kondisif untuk mempertahankan 

daya saing domestik maupun global dari pesaing yang ada di lingkungan wilayahnya. Daya saing daerah 

berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi daerah untuk ikut dalam persaingan. Kemampuan ekonomi 

daerah dalam hal ini terkait dengan pemanfaatan potensi daerah untuk menghasilkan dan memasarkan 

produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pasar secara berkesinambungan .  

Tujuan konsep best value yaitu memodernisasi penilaian pengelolaan pemerintahan dengan 

sehingga unit kerja yang berwenang menyiapkan dan menyediakan pelayanan yang baik juga responsive 

atas kebutuhan masyarakat, kemudian layanan yang disediakan tidak hanya berdasarkan dana tersedia 

(bukan sebagai fungsi pendapatan) tetapi apa yang dibutuhkan masyarakat (sebagai fungsi kebutuhan). 

Unit kerja menentukan target dan tujuan lalu merefleksikan ke dalam performance plan yaitu informasi 

tentang: jenis layanan yang disediakan; cara menyediakan layanan; obyek pemakai layanan; kualitas 

layananyang diharapkan; tindakan yang diperlukan dalam layanan.  

Standar pelayanan yang baik memuat Standar Operasional Prosedur sebagai rangkainan 

intstruksi tertulis mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana, 

dan kapan harus dilkukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; dilkukan pembinaan; diukur Indeks 
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Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang 

diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara 

harapan dan kebutuhan. Semua hal tersebut harus diperhatikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Menteri No 38 Tahun 2012. 

Konsep best value menyelaraskan prioritas dan fokus nasional dengan prioritas dan fokus 

daerah sehingga pengembangan layanan tidak tumpang tindih.  

Konsep best value berfokus pada pelanggan dan kinerja. Konsep ini menitikberatkan pada pembangunan 

berkelanjutan, keseimbangankualitas layanan yang disediakan dan biaya yang dikeluarkan, juga 

meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menyediakan layanan public. Cara konsep best value 

meningkatkan layanan public adalah konsultasi dan musyawarah dalam memastikan adanya komunikasi 

yang efektif di daerah, kemudian konsep ini mensyaratkan evaluasi pada semua aspek pekerjaan dari 

berbagai pendangan dalam menilai kinerja unit kerja. Konsep ini sebaiknya mengadopsi teknik 

manajemen sector privat yaitu: value planning, value engineering dan value analysis dan konsep 

costumer value.  

 Melihat visi misi Kota, kemudian tujuan Unit best value pada tahun 2012 sampai dengan tahun 

2016 sudah sangat baik, maka sebaiknya menggali potensi daerah pada unit best value yang mendukung 

pariwisata lainnya seperti Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagagangan. Banyak potensi yang ada 

dapat dikembangkan seperti: pengolahan makanan dan minuman khas, pakaian khas kaos , kerajinan 

khas, task has sebagai oleh oleh Kota Batu. Potensi tersebut sudah ada namun belum ada pemasaran 

yang baik.  

 Potensi daerah adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang 

mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan menjadi bentuk yang lebih besar. Potensi daerah dalam 

pengolahan non migas yang ada di Kota Batu harus lebih digali dan dikembangkan adalah yaitu: 

makanan dan minuman; tekstil dan pengolahan lainnya. Unit kerja yang harus mengembangkan potensi 

adalah Dinas Pariwisata,  Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Dinas Perijinan 

dan Dinas Pendidikan. Ketiga dinas tersebut harus menggali potensi melalui perbaikan dan pelayanan 

pada masyarakat yang sangat berperan dalam pengembangan potensi daerah. Dinas Pariwisata 

 Saran penulis kepada pengembangan potensi daerah agar memperhatikan kondisi daerah 

sebagai acuan utama, kemudian memperhatikan Unit Kerja pendukung potensi  daerah. Unit kerja di 

pemerintahan kota tidak hanya fokus pada unit kerja best value saja, namun dikembangkan kepada Unit 

Kerja yang berpotensi , sebagai penyokong potensi daerah tersebut. Kepada penulis selanjutnya 

diharapkan dapat menggunakan konsep best value dengan metode lain dan mengembangkan tidak hanya 

di satu daerah saja. 
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