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1. Latar Belakang 

Salah satu kebijakan strategis Pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita ke 3 adalah 

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka negara kesatuan. Pendekatan ini memiki makna bahwa Pemerintah 

akan memprioritaskan pembangunan daerah yang selama ini masih tertinggal. Masih 

banyak daerah-daerah di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus, tidak hanya 

karena faktor ketertinggalannya tetapi juga potensi daerah yang dimilikinya. 

Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam 

RPJMN 2015-2019 akan tercapai apabila semua komponen bangsa diantaranya, 

Pemerintah pusat dan daerah (government), perusahaan swasta (private sector), 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga pendidikan, dan seluruh stake holder 

yang terdapat di masyarakat, terlibat secara aktif dalam membangun kerjasama yang 

baik. Kemitraan antar seluruh stake holder menjadi kata kunci untuk membuat 

keberhasilan program pembangunan lebih baik. Implementasi pembangunan dengan 

menjalin kerjasama antar sektor menjadi faktor penentu keberhasilan secara global 

program PBB tentang Suistainability Development Goals (SDGs), dalam bentuk 

kemitraan diharapkan akan menimbulkan Multiplier Effect dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Guna mendukung keberhasilan program pembangunan di Kabupaten 

Pangandaraan, perlu ada inisiatif dari Pemerintah daerah, lembaga pendidikan tinggi, 

dan stake holder lainnya, untuk melakukan program dialog yang intensif antar mitra. 

Dialog kemitraan ini diharapkan para peserta bisa berkontribusi dalam memberikan ide 

dan gagasan kepada Pemerintah kabupaten Pangandaran tentang arah kebijakan, 

implementasi, evaluasi dan memilih aktor dalam kemitraan, guna mensukseskan 

Kabupaten Pangandaran sebagai daerah wisata unggulan.  



Sebagai daerah pemekaran baru, Kabupaten Pangandaran memerlukan banyak 

ide dan gagasan dari seluruh stake holder, terutama dunia pendidikan tinggi. Kerjasama 

antara dunia pendidikan tinggi dengan Pemerintah daerah diharapkan akan 

menghasilkan kebijakan daerah yang  bisa dimplementasikan di daerah.   

Dialog Kemitraan ini akan mendiskusikan bagaimana peran lembaga pendidikan 

tinggi dan Pemerintah daerah dalam menghasilkan ide dan gagasan yang bisa dijadikan 

sebagai dasar kebijakan dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya di Kabupaten 

Pangandaran. Adapaun tujuan dari acara ini, antara lain mendapat gambaran umum 

mengenai kondisi dan potensi daerah dari Bupati Pangandaran. Medapat pandangan 

konsep kemitraan yang melibatkan lembaga pendidikan tinggi dan Pemerintah daerah. 

Dialog kemitraan ke delapan ini mengusung kemitraan dalam membangun 

Pemerintah daerah, adapun secara khusus tema acara adalah: “Peran Kemitraan 

Lembaga Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Daerah Dalam Membangun Daerah” 

Kegiatan dialog Kemitraan ke tujuh ini akan dilaksanakan di Universitas 

Paramadina. Adapun waktu dan tempatnya, PGS gedung Tempo, Universitas 

Paramadina Selasa 25 September 2018. Pukul 09.00 – 13.00 WIB. Adapun sasaran 

peserta dialog kemitraan adalah, Alumni EPSP Batch 1 sampai dengan Batch 7, 

Pemerintah Pusat dan Daerah, LSM, Perusahaan BUMN dan Swasta. 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

Adapun kegiatan dialog kemitraan IX yang dilaksanakan di kampus PGS Gedung Tempo, 

sebagai berikut:  

No Waktu Agenda Pembicara 
 

1 
 

09.00 – 09.20 WIB 
 

Registrasi & Coffee Break 
 

Panitia  
 

2 
 
 

09.20 – 09.35 WIB 
 
 

Pembukaan Acara oleh 
MC/Moderator 
 

Ibu Dian Rosdiana 

3 
 
 
 

09.35 – 09.50 WIB 
 
 
 

Sambutan dari Rektor Universitas 
Paramadina 
 
 

Rektor , 
Prof. Firmanzah, Ph.D. 
 

4 
 

09.50-10.00 WIB 
 

Penandatanganan MOU 
 

 
Rektor- Bupati 
 
 



4 
 
 
 
 
 

10.00 – 11.30 WIB 
 
 
 
 
 

 
Presentasi Nara Sumber 
1. BupatiPangandaran 
2. Kementerian Pariwisata 
3. Alumni 
 
 
 

 
Moderator 

5 
 

11.30 – 12.00 WIB 
 

Diskusi dan Tanya-Jawab 
 

Moderator 

7 
 
 

12.00 – 12.15 WIB 
 
 

Pemberian Cendera Mata dan Photo 
Bersama 
 

Panitia 

8 
 

12.15 – 13.00 WIB 
 

Makan Siang dan Ramah Tamah 
 

Panitia 
 

 

3. Pendanaan 

A. LPJ 

5. Saran dan Rekomendasi Perbaikan 

A. Waktu pelaksanaan sebaiknya tidak terlalu pagi, mengingat kawasan kampus PGS di 

Palmerah adalah kawasan macet, sehingga banyak peserta yang datang terlambat, 

sedangkan acara sudah dimulai. 

B. Panitia sebaiknya membagikan atau mempublikasikan via web resmi panitia untuk 

seluruh bahan-bahan yang dipresentasikan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh 

perserta yang hadir. 

C. Sound systim yang dipergunakan kurang bagus, sehingga suara dan penjelasan yang 

disampaikan oleh nara sumber kurang jelas terdengar, sebaiknya menggunakan 

pengeras suara yang lebih bagus. 

D. Konfirmasi kehadiran nara sumber sangat penting, terutama pembicara utama 

dalam kegiatan ini. Bupati Pangandaran baru konfirmasi ketidak hadiran satu hari 

sebelum acara 

E. Publikasi media minim, sehingga acara yang bagus tidak terpublikasi dengan baik 

keseluruh masyarakat 

6. Lampiran 

A. Daftar Hadir Peserta 

B. Daftar Hadir Pembicara 

C. Daftar Hadir Moderator 

D. CV Pembicara 

E. CV Moderator 

F. Dokumentasi Kegiatan 


