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Abstrak  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

peran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

(BAPPEDALITBANG) Kabupaten Paser dalam mewujudkan daerah yang 

inovatif serta untuk mendeskripsikan faktor pendukung yang ada pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

(BAPPEDALITBANG). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan teknik Purposive Sampling . Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan secara 

mendalam mengenai Peran Bappedalitbang Dalam Mewujudkan Kabupaten 

Paser Sebagai Kabupaten Terinovatif Dalam Innovative Government Award 

(IGA) 2020. Analisis data model interaktif dari B. Milles dan A. Huberman. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Bappedalitbang Dalam 

Mewujudkan Kabupaten Paser Sebagai Kabupaten Terinovatif Dalam Innovative 

Government Award (IGA) 2020 dalam mewujudkan daerah yang inovatif dalam 

ranah untuk memotivasi perkembangan inovasi di daerah dengan aplikasi 

SIFIDA dengan fungsi untuk menghimpun serta menginput semua rancangan 

inovasi yang berdasar kepada peran sebagai fasilitator, koordinator dan 

regulator menurut (Henrikus Wawan Kurniawan, 2017). 

 

Kata Kunci: Inovasi, SIFIDA, Innovative Government Award  

 

Pendahuluan  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

pasal 388 menyebutkan bahwa penilaian inovasi daerah yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dengan melihat prospek atas terbantunya percepatan inovasi 

dalam meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan pelayanan publik. 

Dengan demikian maka perwujudan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

yaitu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 terkait dengan 
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pemerintahan daerah, yaitu perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Inovasi Daerah. Sehingga terbitlah Permendagri No. 104 tentang Pengukuran, 

Penilaian, Pemberian Penghargaan dan/atau Pemberian Insentif Inovasi Daerah 

dengan melihat peraturan ini pada poin-poin di pasal 2 yang bertujuan untuk 

mengukur inovasi daerah serta mendorong dan memotivasi pemerintah provinsi, 

kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas yang sejalan dengan 

bentuk inovasi saat ini.  

Adapun poin lainnya yaitu mendorong arah penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah agar sejalan dengan kebijakan 

pembangunan nasional yang sejalan dengan penyelenggaraan good governance, 

serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses inovasi 

Pemerintah Daerah. Meningkatkan pelibatan dan pengawasan masyarakat dalam 

pengembangan kebijakan dan pelayanan yang diadopsi oleh pemerintah provinsi 

dan kabupaten/kota agar dapat dianut oleh masyarakat secara tepat dan 

berkelanjutan, serta menawarkan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang 

telah melaksanakannya dengan inovasi dan kreativitas. Sehingga, dengan poin-

poin tersebut yang menjadi dasar pada adanya program penghargaan dengan 

gagasan dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendagri RI 

terhadap inovasi daerah sesuai dengan Surat Mendagri No. 002.6/2866/59 

mengenai Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan 

Innovative Government Award (IGA) 2020. 

Banyaknya inovasi yang berkembang dari setiap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) di daerah menjadi titik awal dari Kabupaten Paser dalam 

mewujudkan tujuan dalam hal inovasi dengan merencanakan cara, proses, dan 

prosedur pelaksanaan inovasi yang memudahkan Perangkat Daerah dalam 

melaksanakan inovasi-inovasi terkait dengan tugas dan fungsinya, adapun hal 

demikian merupakan tanggung jawab dari Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Paser 

dalam pelaksanaan fungsi sebagai penunjang yang berkaitan pada urusan 

pemerintahan dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

Peran BAPPEDALITBANG Kabupaten Paser dalam ranah inovasi 

pelayanan publik dalam internal Kabupaten Paser sendiri terdapat tugas 

sebagai moderator sekaligus fasilitator untuk melihat potensi dari inovasi 

perangkat daerah, salah satu contohnya dengan ikut berperan sebagai juri 

dalam Lomba Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2020 dalam ajang untuk 

mendapatkan penghargaan perangkat daerah inovatif tingkat Kabupaten 

Paser. Menurut pemaparan dari kepala BAPPEDALITBANG terkait dengan 

kategori yang menjadi acuan, yakni kategori sebagai inovasi penerapan, uji 

coba, dan terinovatif (bappedalitbang.paserkab.go.id, 2020). 
Faktor pendukung lainnya dari peran Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Paser 

dalam percepatan inovasi sendiri yaitu adanya aplikasi yang bernama Sistem 
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Fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah (SIFIDA) yang dipelopori oleh 

BAPPEDALITBANG Kabupaten Paser yang dalam tugasnya dapat menghimpun, 

memfasilitasi, dan membantu Perangkat Daerah dalam menyalurkan aspirasi 

dalam inovasinya sehingga melihat dari keadaan sebenarnya yang terdapat pada 

data SIFIDA terdapat 40 gagasan inovasi dari 30 Perangkat Daerah di 

Pemerintahan Kabupaten Paser pada tahun 2019 untuk dilaksanakan pada tahun 

2020, namun karena keterbatasan anggaran maka hanya 13 inovasi yang dapat 

direalisasikan. Adapun pada selanjutnya terdapat 49 gagasan inovasi dari 32 

Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Paser pada tahun 2020 untuk 

dilaksanakan pada tahun 2021 (BAPPEDALITBANG Paser, 2021). 

Berdasarkan observasi sementara inilah yang membuat penulis ingin 

meneliti terkait dengan Kabupaten Paser yang mendapatkan penghargaan 

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Kabupaten Terinovatif. 

Adapun dengan meneliti hal tersebut penulis mengangkat salah satu salah satu 

OPD di Kabupaten Paser yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan 

Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) karena instansi ini merupakan 

instansi yang penting dan sangat krusial dalam menangani inovasi pada 

Kabupaten Paser sesuai fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian 

Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) itu sendiri yaitu dari 

PERBUP No. 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan 

Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) pada pasal 4 ayat 1 yaitu 

BAPPEDALITBANG mempunyai tanggung jawab membantu Bupati dengan 

tugas membina hubungan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan 

pembangunan yang berada di bawah kewenangan daerah yang berkorelasi dengan 

amanat dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi agar 

dalam mempercepat inovasi negara Indonesia dengan menggunakan penghargaan 

(reward) sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan inovasi pada tiap-tiap 

daerah. 

Hal lainnya yang menjadi dasar penulis ingin mengambil instansi Badan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

(BAPPEDALITBANG) Kabupaten Paser yaitu karena melalui amanat pada 

PERATURAN BUPATI No. 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 

Rancangan Inovasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten 

Paser yang mengharuskan BAPPEDALITBANG menjadi katalisator bagi OPD 

lain untuk mengembangkan inovasinya sekaligus sebagai pengawas terhadap 

inovasi yang telah dikeluarkan dari OPD lainnya. Dengan inilah penulis tertarik 

melakukan penelitian ini dengan judul berikut: “PERAN BAPPEDALITBANG 

DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN PASER SEBAGAI KABUPATEN 

TERINOVATIF DALAM INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 

2020.” 
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Kerangka Dasar Teori  

Peran dalam Inovasi Pelayanan Publik  

Peran sendiri diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang 

diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan dalam kata jadinya 

(peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Inovasi adalah sesuatu yang mampu 

menginisiasi perubahan dan memberikan solusi pada permasalahan, serta 

memiliki kompatibilitas dengan sistem yang ada di luar dirinya, serta harus 

berkesinambungan dan dapat direplikasi (Utomo, 2014). Pelayanan Publik 

merupakan seluruh bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah pusat 

atau daerah, BUMN/BUMD, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan 

atau perundang-undangan yang berlaku Kep Men Pan No. 81/93. 
 Setelah mengamati tiga teori diatas mengenai peran, inovasi, maupun 

pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa peran dalam inovasi pelayanan publik 

merupakan suatu tugas yang sesuai dengan hak serta kewajiban dalam penerapan 

serta penyesuaian ide-ide yang terbarukan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan 

penyelenggaraan baik dari individu maupun kelompok oleh penyelenggara 

negara, agar individu maupun kelompok dapat terpenuhi kebutuhannya. Dengan 

melihat dari tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG sangat berkaitan erat dengan 

teori peranan terhadap pemerintah daerah dimana peranan pemerintah kota 

termasuk didalamnya organisasi badan pemerintahan daerah dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni sebagai fasilitator, koordinator dan 

regulator menurut (Henrikus Wawan Kurniawan, 2017). 

 

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Paser 
Menurut PERBUP No. 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) 

adalah bagian dari faktor penunjang urusan pemerintahan dalam bidang 

perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan yang 

telah bagian dari hak dan kewajiban daerah. BAPPEDALITBANG dipimpin oleh 

Kepala Badan Daerah yang memiliki kedudukan lebih rendah dan juga 

bertanggung jawab terhadap Kepala Bupati melalui perantara sekretaris. 

 

Innovative Government Award 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui Permendagri 

No. 104 tentang pengukuran, penilaian, pemberian penghargaan dan/atau 

pemberian insentif inovasi daerah sehingga amanat inilah yang membuat 

Kementerian Dalam Negeri membuat penghargaan dalam pengukuran inovasi 

dari daerah yang dengannya memotivasi pemerintahan provinsi tidak hanya itu 
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saja tetapi juga kabupaten/kota untuk meningkatkan peran inovasi serta kreativitas 

dalam hal berbentuk inovasi. 

Adapun indikator penilaian Innovative Government Award (IGA) yaitu 

adanya aspek yang berdasar kepada: 1) Faktor keuntungan manfaat, yang melihat 

peningkatan efisiensi kinerja, pendelegasian kekuasaan, transparansi, 

pengendalian sumber daya, dan pengetahuan pasar (marketisasi); 2) Faktor 

kualitas, yang melihat pada aspek kebaruan, otoritas geografis, dan replikasi 

aplikasi; 3) Unsur kuantitas, yang ditentukan oleh banyaknya penemuan efektif 

yang diterapkan di daerah tersebut (Kartika, 2018). 

 

Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur 

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

Provinsi Kalimantan Timur, dengan: 

a) Letak Geografis Kabupaten Paser 

Sebelah Utara meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai 

Kartanegara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan 

Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dan 

sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

b) Jumlah Penduduk Kabupaten Paser 

Kabupaten Paser sendiri memiliki sepuluh kecamatan dan terdiri 

dari lima Kelurahan serta seratus tiga puluh sembilan Desa yang 

tersebar di seluruh wilayah, dengan jumlah penduduk yang selalu 

bertambah setiap tahunnya termasuk pada tahun 2016 mencapai dua 

ratus enam puluh delapan ribu jiwa.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Peran BAPPEDALITBANG Kabupaten Paser sebagai Fasilitator 
Upaya yang dilakukan BAPPEDALITBANG sebagai fasilitator dalam 

mewujudkan kabupaten yang inovatif sehingga mendapatkan penghargaan 

Innovative Government Award (IGA) 2020 yaitu mendampingi dalam pembuatan 

inovasi dari perangkat daerah yang ada sehingga menjadi inovasi yang bagus 

bagi perangkat daerah itu sendiri maupun masyarakat.  

Adapun upaya dari peran BAPPEDALITBANG dengan membuat janji 

temu bersama inovator di kantor BAPPEDALITBANG Kabupaten Paser dan 

sebagai opsi bila tidak memungkinkan untuk bertemu di kantor pusat maka tim 

inovasi SIFIDA untuk datang ke daerah tempat inovator dengan cara 

mengumpulkan inovator-inovator dari beberapa daerah yang berdekatan untuk 

bertemu di balai kecamatan atau tempat pusat pertemuan yang telah disetejui dari 

para stakeholder, adapun jika masih dibutuhkan tindakan lebih lanjut tim inovasi 

SIFIDA bisa langsung mengadakan pertemuan dengan inovator di rumah 

inovator. 
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Selanjutnya perancangan inovasi melalui usulan inovator yang dibantu 

tim inovasi SIFIDA milik BAPPEDALITBANG untuk direalisasikan melalui 

bantuan dari tim inovasi SIFIDA sehingga aplikasi dapat terbentuk sehingga 

dapat diproses untuk tahapan lebih lanjut.  

Proses tingkatan lebih lanjut yang dilakukan BAPPEDALITBANG 

setelah merancang inovasi maka dilakukan proses pengukuran dan pelacakan 

perkembangan untuk mengetahui kebermanfaatan inovasi dan kelayakan inovasi 

dalam penerapan kepada masyarakat. Setelah mengukur dan melakukan 

pelacakan perkembangan maka inovasi yang telah dilaksanakan dapat diproses 

lebih lanjut untuk diuji coba secara internal oleh tim inovasi SIFIDA lalu 

diberikan untuk masyarakat luas dengan tujuan uji coba yang lebih tinggi. 

Inovasi yang sudah dirancang dan dilaksanakan selanjutnya dipatenkan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah sesuai kemanfaatan inovasi yang telah 

dibuat dan selanjutnya pengurusan dokumen-dokumen inovasi serta dibuat 

profile inovasi agar tidak ada inovasi yang memiliki kemiripan serta 

memudahkan untuk dimasukkan ke dalam inputan aplikasi SIFIDA untuk di 

indeks dalam inovasi daerah dengan tujuan untuk diajukan dalam lomba inovasi 

tingkat provinsi dan kementerian dan juga untuk evaluasi lebih lanjut serta 

pelaporan inovasi yang telah dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa adanya kesesuaian 

dengan teori yang digunakan dimana indikatornya mencakup peran atas 

fasilitator agar tercapainya percepatan inovasi dapat membawa semua yang di 

rencanakan terhadap inovasi daerah berjalan dengan baik kepada seluruh 

perangkat daerah dan masyarakat sehingga membawa Kabupaten Paser 

menjadi kabupaten yang inovatif. 

 

Peran BAPPEDALITBANG Kabupaten Paser sebagai Koordinator 
Peran dari BAPPEDALITBANG sebagai koordinator sendiri yaitu selalu 

melakukan koordinasi dengan konsultasi mulai dari perencanaan inovasi bersama 

para inovator. Selanjutnya dari perencanaan maka tahapan koordinasi berikutnya 

yaitu pada tahap perancangan inovasi dengan tujuan untuk menjadi inkubator 

terhadap pelaksanaan inovasi yang ada di daerah Kabupaten Paser. Koordinasi 

yang dilakukan BAPPEDALITBANG bersama inovator selanjutnya dilakukan 

konsultasi pada saat pendampingan inovasi dengan tujuan agar pelaksanaan 

inovasi dapat berjalan baik dan sesuai dengan target yang dibutuhkan sehingga 

hasil dari inovasi menjadi lebih efisien dan berkualitas. 

Selain dari koordinasi dalam pendampingan, koordinasi dalam 

monitoring pelaksanaan inovasi juga dibutuhkan karena dengan adanya 

koordinasi pada saat monitoring maka tim inovasi SIFIDA bersama inovator 

lebih mudah dalam bertukar informasi dalam mengembangkan inovasi yang 

berjalan sehingga tiap-tiap stakeholder dapat melihat impact atau hasil dari 

pelaksanaan inovasi yang dijalankan, mulai dari poin sesuai target atau tidak 

bahkan data statistik yang dibutuhkan untuk kebermanfaatan dari solusi pada 
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masalah atau feedback. Selanjutnya, koordinasi juga dibutuhkan antara inovator 

dan tim SIFIDA BAPPEDALITBANG untuk melihat evaluasi dari pelaksanaan 

inovasi yang pada akhirnya hasilnya dapat diangkat menjadi laporan inovasi dan 

selalu dikonsultasikan secara bersama untuk perkembangan inovasi yang telah 

dibuat. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada inovator dan juga tim 

dari SIFIDA BAPPEDALITBANG bahwa memang adanya aksi saling 

koordinasi dalam pembuatan inovasi mulai dari memunculkan ide, memunculkan 

judul inovasi, penyusunan naskah inovasi, kemudian memunculkan latar 

belakang, tujuan, serta sasaran inovasi hingga tahap evaluasi inovasi sehingga 

inovator tidak berjalan sendiri dan selalu didampingi oleh BAPPEDALITBANG. 

Serta, pelaksanaan koordinasi yang dilakukan bersama-sama ini tidak dibatasi 

waktu setiap saat baik dalam jam kantor atau diluar jam kantor adapun dilakukan 

melalui via telekomunikasi telepon atau BAPPEDALITBANG mendatangi 

kantor dari inovator sehingga koordinasi antara BAPPEDALITBANG dan 

inovator tidak ada batas waktu serta sepanjang waktu sehingga tidak ada alasan 

terhadap kurangnya komunikasi dalam pembuatan inovasi yang ada. Hal ini 

dilakukan untuk mencapai visi misi Kabupaten Paser yaitu maju adil dan 

sejahtera. 

 

Peran BAPPEDALITBANG Kabupaten Paser sebagai Regulator 
Peran yang dilakukan BAPPEDALITBANG sebagai regulator sendiri 

yaitu membuat draft peraturan yang berlandaskan dari regulasi yang berdasar 

kepada PERBUP 36 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan rancangan 

inovasi perangkat daerah yang dengan tujuan akhirnya yaitu bahwa setiap 

perencanaan yang diusulkan terkait inovasi yang telah diajukan dapat berjalan 

sesuai standar yang dibutuhkan sehingga dapat diproses untuk tahapan 

selanjutnya oleh tim inovasi SIFIDA BAPPEDALITBANG. Adapun selanjutnya 

yaitu form isian yang diajukan oleh BAPPEDALITBANG kepada inovator guna 

menjaga standar inovasi serta pelaksanaan berjalan sesuai dengan operasi yang 

telah diatur sehingga bersifat mengikat dan berkesinambungan hingga 

pelaksanaan inovasi pada tahap evaluasi serta pelaporan inovasi untuk 

dimasukkan ke dalam aplikasi SIFIDA untuk di input dalam indeks inovasi 

daerah.  

Proses lanjutan dari BAPPEDALITBANG sebagai regulator yaitu 

mengatur kesepakatan kebijakan dengan inovator yang juga berlandaskan kepada 

PERBUP 36 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan rancangan inovasi 

perangkat daerah. Selain itu BAPPEDALITBANG juga mengatur regulasi yang 

berdasar kepada standar KEMENDAGRI yaitu Permendagri No.17 Tahun 2016 

tentang Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan juga berdasar kepada 

peraturan dari KEMENPAN-RB yaitu Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2010 

tentang Pedoman penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Permenpan 
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RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman inovasi pelayanan publik. Hal ini 

dibutuhkan dengan tujuan untuk menyesuaikan hasil inovasi yang telah dibuat 

dengan berdasar kepada standarisasi lomba tingkat provinsi dan kementerian 

sehingga dapat bersaing serta memiliki inovasi yang berkualitas. 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan kebenaran bahwa 

BAPPEDALITBANG memang memiliki hak untuk merugalisakan inovator 

beserta inovasi yang dibuat khususnya dalam bidang penelitian dan 

pengembangan dimana sebagai regulator wajib mewujudkan Kabupaten Paser 

sebagai kabupaten terinovatif dan memenuhi semua perangkat daerah dengan 

tujuan untuk menghindari ketidaksesuaian dengan standar inovasi yang tidak 

memiliki profile serta tidak tersampaikan ke pihak lain yang memiliki 

masalah inovasi yang serupa.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  
Pertama, dalam menganalisis peran dari BAPPEDALITBANG 

Kabupaten Paser dalam mewujudkan daerah yang inovatif penulis menemukan 

adanya peran besar yang dilakukan tentunya dalam ranah untuk memotivasi 

perkembangan inovasi di daerah khususnya di Kabupaten Paser selanjutnya peran 

BAPPEDALITBANG tidak terlepas dari aplikasi SIFIDA dengan fungsi untuk 

menghimpun serta menginput semua rancangan inovasi dari inovator-inovator 

pada setiap perangkat daerah pada tiap-tiap lembaga daerah. Sehingga peran dari 

tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG dapat berjalan dengan baik dan mudah 

yang bertujuan pada terwujudnya Kabupaten Paser sebagai kabupaten terinovatif 

dalam penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2020. 

Kedua, peran dari BAPPEDALITBANG tidak terlepas dari faktor 

pendukung yang menjadi acuan dari BAPPEDALITBANG untuk terus berinovasi 

dan melakukan pembangunan dalam seluruh sistem seperti sosial, politik, 

ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan 

budaya (Alexander 1994). Adapun faktor pendukung ini tidak terlepas dari peran 

BAPPEDALITBANG dalam hal fasilitator yang berfokus kepada memfasilitasi 

setiap inovasi yang diberikan inovator, dan menjadi koordinator mulai dari 

rancangan inovasi hingga tahap evaluasi dan pengaplikasian sebuah inovasi yang 

telah direalisasikan melalui tahapan-tahapan yang berlandaskan regulasi dengan 

melihat peran BAPPEDALITBANG sebagai regulator sehingga profile inovasi 

yang telah dibangun terstandarisasi dengan baik. 

 

Saran  
Pertama, bahwa peran BAPPEDALITBANG dalam mewujudkan 

Kabupaten Paser terpilih sebagai kabupaten terinovatif dalam penghargaan 

Innovative Government Award (IGA) tahun 2020 hendaknya dapat selalu 

ditingkatkan baik dalam lomba inovasi setingkat provinsi bahkan pada taraf 

kementerian pada tahun yang mendatang dan tetap meningkatkan tugas dan 



Peran BAPPEDALITBANG Dalam Mewujudkan Kabupaten Paser Sebagai... (Amin) 
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fungsi sesuai dengan klasifikasi organisasi yang mencakup BAPPEDALITBANG 

sebagai fasilitator, koordinator, dan regulator. 

Kedua, faktor pendukung dari peran BAPPEDALITBANG dalam 

mewujudkan Kabupaten Paser sebagai kabupaten yang inovatif lebih kepada 

membawa BAPPEDALITBANG untuk lebih mengedukasi masyarakat yang 

seharusnya juga menjadi pertimbangan untuk turut serta dalam bidang inovasi-

inovasi yang membangun dari segala lini sektor yang ada di Kabupaten Paser 

pada tahun 2022 harus direalisasikan keterbukaan dan kemudahan masyarakat 

dalam mengajukan inovasi nya. 
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